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  لغتنامه ها
بنابر این تعریف . واژگان یک یا چند زبان با نظمی خاص در آن ها گرد آمده باشد لغتنامه ها، کتابهایی هستند که

ی شود   .چنانچه در ترتیب واژگان نظم خاصی رعایت نشود آن کتاب از دیدگاه مرجع شناسی لغتنامه تلقی 
و یا به ) عل، حرفاسم، ف(لغتنامه های همگانی، لغتنامه هایی را می نامیم که واژه ها به ترتیب قاعده های رصفی«

وده و واژه ها را به ترتیب ) مفتوح، مضموم، مکسور(ترتیب حرکت آغاز کلمه  مرتب نباشد، بلکه همۀ اینها را در هم 
  ».حروف آن مرتب کرده باشند، خواه به ترتیب حرف اول کلمه و خواه به ترتیب حرف آخر آن باشد

لمه و گاه حرف دوم کلمه را و گاه حرف آخر و گاه اول و آخر لغت نویسان گاه حرف اول را بی رعایت سایر حروف ک
  .را در ترتیب ثبت لغات مالک قرار داده اند

ً قدیمی ترین کتابی که در این زمینه هست، لغتنامۀ تألیف ابومنصور علی بن احمد « : لغتنامه اسدی طوسی عجالتا
و ان راپس از نظم گرشاسب نامه یعنی بین اسدی طوسی است که به نام فرهنگ یا لغت فرس اسدی معروف است، 

  ...تألیف کرده است. ق. هـ  ۴۶۵تا  ۴۵۸سال های 
این لغتنامه یا فرهنگ اسدی یکی از کتابهایی است که بیش از سایر فرهنگها در ان دست برده اند، و در هر زمانی «

ی توان گفت آنچه از اسدی است کدام است؟ با اینهمه کتاب  برای تکمیل، چیزی بر آن افزوده اند چنانکه به جرأت 
  ».بسیار سودمندی است که اساس و مبنای لغت نویسانی است که پس از اسدی آمده اند

کتاب لغت فارسی به فارسی را به  ۱۸۸» فرهنگهای فارسی«سعید نفیسی در مقالۀ : لغتنامه نویسی پس از اسدی
  .ترتیب حروف الفبا نام برده است

، هنوز دکرت محمد معین فرهنگ فارسی خود را به مرحلۀ چاپ نرسانیده بود، و بخشی از لغتنامۀ البته در آن تاریخ 
کتابی که نفیسی تحت عنوان فرهنگهای فارسی به  ۱۸۸هیچ یک از . دهخدا چاپ شده و مابقی در دست تألیف بود

فقط بخشی از واژه های فارسی را  فارسی نام برده است، فرهنگ جامع نیستند؛ بدین معنی که بسیاری از این کتاب ها
و پاره ای از آن ها فقط حاوی ترکیبات و تعبیراتی از دیوان شعرای فارسی زبان و واژه ) مانند برهان قاطع(در بر دارند

فرهنگ یوسف «و » فرهنگ آثار نظامی«مانند(های نادر است که در بربر هر ترکیب وتعبیر، معنی و رشح آمده است
؛ حتی برخی کتب اصطالحات و واژه نامه های )»فرهنگ نادر شاهنامه«و » فرهنگ گلستان« و» و زلیخای جامی

از شاه » لطائف اللغات«یا » فرهنگ لغات مثنوی«مانند(صنفی نیز جزو کتاب های لغت منظور شده است 
  ).»فرهنگ نظامی« شیخ عطار و » رشح اصطالحات صوفیه«عبداللطیف و 

از میان کتاب های لغت فارسی چند فرهنگ فارسی به فارسی تحت  ۲۲۶تا  ۱۸۶ۀ در مقدمۀ لغتنامۀ دهخدا صفح
  :مرشوحاً معرفی شده اند که عبارتند از» معرفی بعضی فرهنگهای مهم«عنوان، 

  سال تألیف  نام مؤلف  نام فرهنگ
  .ق. هـ۴۶۵-۴۵۸  ابو منصور علی بن احمد اسدی طوسی  لغت فرس اسدی
  .ق. هـ۷۲۸  )مشهور به شمس منشی(نخجوانی بن فخرالدین هندروشاهشمس الدین محمد   صحاح الفرس
لی   .ق. هـ۷۴۴- ۴۵  شمس فخری اصفهانی  معیار ج

ل الدین حسین بن فخرالدین حسن  فرهنگ جهانگیری   .ق. هـ۱۰۱۷-۱۰۰۵  انجوی شیرازی ملقب به عضدالدوله میر ج
  .ق. هـ۱۰۰۸  متخلص به رسوریکاشانی  رسوری کاشانی محمد قاسم بن حاج محمد  مجمع الفرس
  .ق. هـ۱۰۶۲  محمد حسین بن خلف تربیزی متخلص به برهان  برهان قاطع

  .ق. هـ۱۰۶۴  عبدالرشیدبن عبدالغفور الحسینی املدنی  فرهنگ رشیدی
  .ق. هـ۱۳۰۶  محمد پادشاه متخلص به شاد  فرهنگ آنندراج

  .ش. هـ۱۳۰۳  دکرت میرزا علی اکرب خان نفیسی ملقب به ناظم األطبا             ناظم األطبا فرهنگ
  . ق. هـ۱۳۴۶  سید محمد علی داعی االسالم                                                    فرهنگ نظام

  
  نقدی بر چند کتاب لغت فارسی

تألیف شمس الدین محمدبن فخرالدین هندوشاه نخجوانی مشهور به شمس منشی را که در قرن هشتم صحاح الفرس، 
هجری تألیف شده، در نوع خود از بهرتین کتاب های لغت دانسته اند که یکی از مراجع مهم سایر فرهنگ نویسان 
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مشخص نکرده _ رت از سه حرفیدر کلمه های بیش_همین فرهنگ ضبط واژه ها را از حرف سوم به بعد. نیز بوده است
  .است و عالوه بر آن از اشکاالتی که در فرهنگای قبل از آن مشاهده می شود، خالی نیست

ل الدین حسین بن فخرالدین انجوی شیرازی، فرهنگ معتربی به نام   فرهنگ جهانگیریدر قرن دهم هجری میر ج
خود مؤلف در . تألیف کرده است که آن را از بهرتین و جامع ترین و دقیقرتین فرهنگهای زبان فارسی دانسته اند

فرهنگ و رسالۀ لغت استفاده کرده و عالوه بر آن ها چند فرهنگ  ۴۴مقدمۀ فرهنگ گفته است که برای تألیف آن از
  .ت فارسی را ثبت کرده و از لغات عربی نام نربده استاین فرهنگ رصفاً لغا. بدون نام را نیز در دست داشته است

، تألیف محمد قاسم بن حاج محمد کاشانی متخلص به رسوری که آن نیز از فرهنگهای معترب فارسی است مجمع الفرس
لغت بیشرت ندارد؛ زیرا لغات عربی و نیز  ۶۰۰۰به امر شاه عباس اول نوشته شده است، حدود . ق. هـ ۱۰۰۸و در سال 

  .ات ساده فارسی را ذکر نکرده استلغ
ت اجنبی و غیر فارسی را نیز که در نظم و برهان قاطع ، را جامع ترین فرهنگ های پارسی دانسته اند؛ مؤلف آن کل

رسانده است؛ ولی متأسفانه این  ۲۰۰۰۰ن فارسی معمول بوده، جمع آوری کرده و مجموعۀ لغات کتاب را به بیش از 
  .  اه نیستکتاب خالی از اشتب

، کتاب لغتی در جنوب هند توسط محمد پادشاه متخلص به شاد تألیف .ق. هـ  ۱۳۰۶در ابتدای قرن چهاردهم در سال 
که حاوی لغات زبان عربی و فارسی است، و بسیاری از کتب لغت عربی به فارسی و  فرهنگ آنندراجشد، به نام 

ود مؤلف این بوده است که کتاب برای طالب زبان عربی و فارسی به فارسی از منابع و مآخذ آن است؛ زیرا مقص
  .فارسی کافی باشد

صفحه ای از کتابهای دیگر نقل شده است و مؤلف حتی یک سطر هم از خود ننوشته ۳۰۰۰ام مطالب این فرهنگ 
  .است

لغت فارسی  ۵۸۸۷۹لغت تازی و  ۹۹۵۵۲که شامل .) ش. هـ  ۱۳۰۳. م(، تألیف ناظم االطبا فرهنگ نویسیر یا فرنودسا
که در زبان فارسی به کار می رفته در بر دارد؛ مطالب این _ اعم از ترکی و زبان های اروپایی_ است و هر لغتی را

کتاب نیز منقول از کتب دیگر است، و در آن کمرت به نقد و بررسی لغات و معانی آن ها بر می خوریم؛ در ضمن اعالم 
  .نیز در آن نیامده است

تألیف  فرهنگ نظامتألیف رضا قلی خان هدایت، معارص نارصالدین شاه قاجار؛ و  انجمن آرای نارصی همچنین است
  .سید محمد علی داعی االسالم

  دو کتاب لغت مهم در زبان فارسی
از میان فرهنگ های فارسی به فارسی دو کتاب را که با روش های تازه تر و مطلوبرتی تدوین شده و از لحاظ لغت 

کامل تر است بر می گزینیم و به عنوان مرجعی برای تحقیق در واژگان زبان فارسی مورد بررسی و مطالعه  جامع تر و
  .قرار می دهیم

) لغتنامه اثر عالمه علی اکرب دهخدا و فرهنگ فارسی تألیف دکرت محمد معین( البته انتخاب و معرفی این دو فرهنگ 
رهنگ ها، به ویژه وقتی سیر و تطور واژه ها را بررسی می کند بی بدان معنی نیست که محقق از مراجعه به سایر ف

نیاز است؛ ولی در تاریخ فرهنگ نویسی فارسی این نکته مسلم است که دهخدا و معین در کار فرهنگ نویسی طرحی 
فرهنگ های  در حقیقت آنان تأخیر ایرانیان و فارسی زبانان را در تألیف. نو در انداختند و نقد عمر بر آن رصف کردند

دو کتاب روش کار خود را به  مؤلفان در مقدمۀ هر .فارسی در یافتند و با جّد و جهدی بلیغ تا حدی آن را جربان کردند
  .تفصیل بیان کرده و اثر را شناسانده اند

  فرهنگ های دو زبانی
، به لغتی از زبانی دیگر به فرهنگی دو زبانه گفته می شود که لغتی از یک زبان، به ترتیب الفبایی خاص آن زبان

ونه . معنی شده باشد   :از این قرارند هایی که یک سوی آن لغت فارسی است فرهنگاز چند 
این کتاب اکنون یکی از به نام ترین و بزرگرتین لغتنامه های عربی به فارسی در « _ )عربی به فارسی(منتهی االرب

ر می رود و مدرک عمده در  کار تألیف فرهنگ ناظم االطبا نفیسی در ایران و فرهنگ هندوستان و ایران به ش
  .آنندراج  در هند بوده است

ود. ق. هـ۱۲۵۲عبدالرحیم پرس عبدالکریم صفی پوری هندی به سال  این . این لغتنامه را باترجمۀ قاموس پایه گذاری 
به چهار جزء در دو جلد به  کتاب نخست با نظر مؤلف در کلکته در چهار جلد چاپ شد؛ سپس از روی آن در تهران
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شمسی نیز در تهران در چهار جزء منترش  ۱۳۳۷به چاپ سنگ منترش گردید و سپس در . ق. هـ ۱۲۹۸-۱۲۹۷سال 
  »گردیده است

  .مؤلف، کتاب را بر حرف اول و ثانی ترتیب داده که حرف اول را باب و حرف ثانی را فصل معین گردانیده است
یکی از منابعی که مؤلفان لغتنامۀ دهخدا در رشح و معنی بعضی لغات از آن ) نگلیسیفارسی به ا( فرهنگ استینگاس

  .استفاده و بدان استناد کرده اند، فرهنگ استینگاس یا اشتینگاس است
استینگاس،مؤلف این کتاب روش کار خود و عالئم مندرج در کتاب را در مقدمه توضیح داده، سپس لغات مستعمل در 

کتاب » یین«آغاز و به کلمۀ » آب«ارسی را به ترتیب حروف الفبا منظم کرده و از حرف الف و کلمه متون نظم و ن ف
در این کتاب لغت فارسی به انگلیسی ابتدا تلفظ . را ختم کرده است؛ ترتیب صفحات این کتاب از چپ به راست است

بوط به هر کلمه به انگلیسی آمده ضبط شده، سپس معنی یا معانی و رشح مر ) فونتیک(هر کلمه با خط آوانگار 
  .است

  .اهمیت کار استینگاس در این است که لغات را در کوتاه ترین عبارات به دقت رشح داده و معنی کرده است
صورت گرفته و مرکز نرش دانشگاهی  ۱۹۸۴میالدی وهفتمین چاپ آن در سال ۱۸۹۲نخستین چاپ این کتاب در سال 

  .ته استدر هفتمین چاپ کتاب مشارکت داش
  )فارسی میانه به فارسی امروز و برعکس(فرهنگ زبان پهلوی

این کتاب که تألیف دکرت بهرام فره وشی است از نظر ریشه شناسی واژه های فارسی و شناسایی لغات کهن ادبی و 
  .تتبع در تاریخ زبان فارسی و تحول آن مفید فایده تواند بود

  مرز بین واژه و اصطالح
عی، پیوند متقابل لغت و  تعیین مرز در بین لغت و اصطالح، بسیار دشوار است، زیرا برحسب عامل های اجت

در لغت به » از«اصطالح به حدی است که گاه لغت، اصطالح وگاه اصطالح، لغت می شود چنانکه در مثل کلمۀ 
ل خاصی که با رکوع و » صلوة« و» از«به معنی دعاست؛ سپس در اصطالح رشع، » صلوة«معنی بندگی، و  بر اع

سجود و تشهد و جز این ها همراه است اطالق شد، و باز پس از تعمیم مذهب در میان همۀ مردم، همین معنی به 
عی در مفاهیم لغت و اصطالح تأثیر می بخشد          .                                صورت لغت در آمد؛ بنابر این عامل زمان و تحوالت اجت

  لزوم تدوین فرهنگ های اصطالحات تخصصی
نطور که گذشت، برای هر مفهوم . در هر دانشی برای بیان مفاهیم، اهل آن دانش و اصطالحاتی را اختیار کرده اند ه

ی در عرف خاص آن دانش به جدید و پدیدۀ نو، لغتی از عرف عام به مناسبتی برگزیده می شود و با بار معنایی تازه ا
کار می رود؛ پس الزم است که رشح این بار معنایی تازه و گسرتده در مجموعه ای گرد آید، تا اهل تحقیق و دانش 

  .پژوهان آن را در دسرتس داشته باشند
فرهنگ «در خود دارند،  -که از عرف عام به عرف خاص نقل شده اند -به مجموعه هایی که چنین واژگانی را

  .گفته می شود» صطالحاتا
  کتب اصطاحات

از اوایل قرن چهارم هجری قمری، به موازات تحقیقات عاملان علم لغت، دانشمندانی به تدوین دایرةاملعارف ها و  
تعریفات زمخرشی و  ستینی، نفایس الفنون: مجموعه های حاوی اصطالحات دانش ها و فنون پرداختند؛ مانند

که تألیفی » کشاف اصطالحات الفنون«دوم قرن دوازدهم، کتاب جامعی تألیف شد به نامتا اینکه در نیمۀ جرجانی، 
  .گرانبهاست

ن سال در گذشت ۱۱۵۸تهانوی، مؤلف این کتاب در سال    .هجری قمری از تألیف کتاب فارغ شد و در ه
که در حد خود جامع و تهانوی در آغاز کتاب، مقدمه ای دربارۀ دانش های مدون و مسائل مربوط به آن ها آورده 

وی مواد کتاب را به باب ها و فصل ها تقسیم کرده؛ باب را به اعتبار حرف اول کلمه و فصل را به . سودمند است
  .اعتبار حرف آخر آن در نظر گرفته است

ن یکی از خصوصیات این کتاب آن است که در برخی از فصل ها وباب ها، مطالبی از منتهای فارسی آورده که می توا
گفت کتاب او تألیفی به زبان عربی و فارسی است؛ یعنی مؤلف هنگاهی که دربارۀ یکی از اصطالحات علمی از 

ن موضوع به نقل از متون فارسی می پردازد این کتاب سند و منبع مراجعه . منتهای عربی نقل می کند، یکباره در ه
  .تألیف کرده اندکسانی بوده است که بعداً در اصطلحات علوم انسانی، کتابی 
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  اعالم
اعالم جمع َعلَم و علم در اصطالح دستوری آن است که بر فردی مخصوص و معین از بین افراد جنس خود دخالت 

  .می گوییم» اسم خاص«کند، و معموالً برای نام بردن شخص و محل و یا چیز معین به کار رود و در فارسی به آن 
  طبقه بندی اعالم

اعالم به رشح ذیل قابل طبقه بندی است و برای هر یک از این طبقه ها کتاب هایی خاص  از دیدگاه مرجع شناسی
  .معرفی می شود

           پیامربان و امامان                                                                                                                                                 
  شخصیت های دینی                                                     

  شاعران                                                     
  نویسندگان                                                       

  عارفان                                                                                    اشخاص.۱                 
  پادشاهان                                                                                    

  فردی        وزیران. ۱                                   
  پهلوانان                                                     

ن و فیلسوفان                                                        حکی
  پزشکان                                                     
  دانشمندان                                                     

مندان و خطاطان                                      اعالم             ه
  ملت ها و اقام و طایفه ها و مکتب ها و خوانواده ها         : گروهی.  ۲                                   

  ) کویهاخیبان ها و (قاره ها، کشورها، شهرها. ۱                                                          
  اقیانوس ها، دریاها و رود ها. ۲                                                          

  کوه ها، قله ها، دره ها و دشت ها. ۳جغرافیایی     .۱                                     
  ای فلکیستارگان و صورت ه.  ۴غیر شخص                         . ۲               

  فصل ها، ماه ها، روز ها، جشن ها و عیدها. ۲                                     
 کتاب ها. ۳                                     
  عصای موسی، کشتی نوح، رخش و اساطیر: سایر اعالم، مانند. ۴                                     

  
اعالم مخصوصاً اشخاص بهرت است محقق حتی االمکان به منابع دست اول و کتابی که  برای تحقیق در مورد هر یک از

  .تاریخ تدوین آن به دوران زندگی آن شخص نزدیکرت است، مراجعه کند
    

  محدثان، مفرسان، فقهای بزرگ و سایر رجال دینی
  .ستجو کردرشح حال این طبقه ازاعالم را نوعاً در کتاب های انساب و طبقات و رجال باید ج

  علم انساب
این دانش از تععین نسب مردم و روش های تحقیق آن سخن می گوید، وغرض آن، احرتاز از خطا در تعیین نسب 
اشخاص است؛ وکتابی که رشح حال رجال را بر مبنای نسبت ها و محل زندگی ایشان تنظیم کرده باشد، انساب نامیده 

نند انساب سمعانی که در این علم فتح باب کرد، هشام بن محمد بن سائب کلبی متوفی  نخستین کسی .می شود، ه
  .بود؛ وی پنج کتاب در این موضوع تألیف کرد. ق. هـ ۱۰۴سال 

  علم رجال
هدف از علم رجال بررسی میزان اعتبار اشخاصی است که روایاتی از قول رهربان اسالم نقل کرده اند، تا بدین ترتیب 

ورت تحقیق دربارۀ آن مشخص شود؛ بنابراین در علم رجال، کسانی مورد بحث و میزان صدق قول ایشان و یا رض 
  :بررسی قرار می گیرند که روایتی نقل کرده باشند، و آنچه در این علم مورد بحث است سه چیز است
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شهرت تحقیق درباره راویانی که از حیث نام و  -۳راستگویی و درست کرداری وی؛  -۲تاریخ والدت و وفات راوی؛ -۱
  .یکی هستند و جدا کردن مشخصات و اقوالشان از یکدیگر

بنابراین علم رجال آن است که در شناسایی راویان حدیث از لحاظ نام یا اوصافی که در قبول یا رد گفته و روایت آنان 
  .دخالت دارد، بحث می کند

رجال به رشتۀ تحریر درآمد که هر در حدود نیمۀ اول قرن پنجم هجری، چهار کتاب معروف و مورد استناد در علم 
  :چهار تا در دست است و عبارتند از

  .)ق. هـ ۴۶۰. م(اختیارالرجال، تألیف شیخ ابوجعفر محمدبن حسن طوسی-۱
  .الفهرست، تألیف شیخ ابوجعفر محمدبن حسن طوسی -۲
  .الرجال، تألیف شیخ ابوجعفر محمدبن حسن طوسی -۳
  .)ق. هـ ۴۵۰(. تألیف احمدبن علی نجاشیفهرست معروف به رجال نجاشی،  -۴

این چهار کتاب در طول قرن ها همواره مورد توجه و استفاده خربگان این فن قرارداشته است، و این قرن را به خاطر 
  .تألیف این چهار کتاب باید رسآمد قرن های پیشین و نقطۀ اوج فعالیت های رجالی تا آن روز دانست

  
  کتاب هایی در اعالم شیعه

ء املذهب الجعفریه ، تألیف حاج شیخ عباس قمی؛ از انتشارات کتابخانۀ مرکزی دانشگاه فوائدالرضویه فی احوال عل
  .خورشیدی با پیشگفتاری از استاد محمود شهابی ۱۳۲۷: تهران، تهران

ی امامیه است، گفته که  ۱۲۷۵شیخ عباس قمی در مقدمۀ این کتاب که حاوی رشح حال حدود  در مشهد تن از عل
  .و چند کتاب دیگر استفاده کرده است» امل اآلمل«مقدس کار تألیف کتاب را به پایان برده و در تألیف آن از کتاب 

و ) ص(را که رشح حال مشاهیر صحابۀ رسول خدا» تحفة االحباب فی نوادر آثاراالصحاب«شیخ عباس قمی قبالً کتاب
ۀ هدی ی زمان غی) ع(معروفرتین اصحاب ا   .بت صغری است، نگاشته بودو عل

: فقهای نامدار شیعه، تألیف عبدالرحیم عقیقی بخشایشی؛ از نرشیات کتابخانۀ آیت هللا العظمی مرعشی نجفی، قم
تن از فقهای نامدار شیعه آمده که نخستین آنان صدوق اول علی بن  ۴۱؛ در این کتاب رشح حال . ق. هـ  ۱۴۰۵

  .آخرین آنان آیة هللا العظمی حاج سید حسین طباطبایی بروجردی استالحسین بن موسی بن بابویه قمی، و 
پیشگفتاری از آیة هللا شهید مرتضی مطهری نیز در همین زمینه در اول کتاب آمده است و در آخر کتاب فهرست 

  .تن فقهای بزرگ شیعه چاپ شده است ۶۰دیگری از
مجلد و به زبان عربی؛ نخستین جلد آن  ۵۶و مفصل در  ، تألیف السید محسن االمین؛ کتابی است بزرگاعیان الشیعه

در دمشق چاپ شده و عالوه بر اعالم شامل مطالب ادبی و . ق. هـ ۱۳۸۲آن در سال  ۵۵وجلد . ق. هـ ۱۳۵۹در سال 
  .این کتاب چندین بار تجدید چاپ شده است. علمی و سیاسی و نظامی و شئون مختلف شیعه است

وجلد هفتم آن به نام .) م۱۹۵۴.(ق. هـ ۱۳۷۳آقابزرگ تهرانی؛ جزء اول آن در سال  ،تألیفطبقات اعالم الشیعه 
در سلسله انتشارات  ۱۳۶۶احیاءالداثر من القرن العارش توسط علی نقی منزوی فرزند شیخ آقابزرگ تهرانی در سال 

کمیل و چاپ و انتشار نیز توسط دکرت علی نقی منزوی دردست ت ۱۴تا۱۱اعالم قرن های . دانشگاه تهران منترششد
  .است

ی بزرگ شیعه از کلینی تا خمینی  ۳۶۱تهران؛ مؤلف در م کتاب رشح حال  ۱۳۶۴جرفادقانی چاپ اول . ، تألیف معل
ی قدیم، و در مستدرک رشح حال    .تن از قدما و معارصان بزرگ شیعه را آورده است ۹۹تن از عل

  
  شاعران و عارفان در آیینۀ تذکره ها

نان به آن دست زدند و آنگاه که نوش فرهنگ رشح احوال » رهنگ رشح احوالف«تدوین کاری است که ابتدا مسل
توسعه یافت، دانشمندان به محدثین و فقها و طبقات دیگر مذهبی مشغول شدند، و ادبا رشح احوال شعرا 

خالصه اینکه تذکره نویسان به . ته اندونویسندگان و درباریان و وزرا و منشی ها و دانشمندان و فالسفه و عرفا را نوش
ام رشته های علمی مقام ارجمند داشتند پرداختند   .نوش رشح حال کسانی که در 

ام کتب ادبی فارسی قبل از زمان صفوی، کلمۀ تذکره به معنی یادگار و یادداشت و ) غیر از تذکرۀ دولتشاه(در 
. ویه، به کتابی که حاوی رشح حال وآثار شعراست اطالق شده استیادآوری به کار رفته است و به تدریج در زمان صف
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ام تذکره هایی که در ایران تألیف شده است، کلمۀ تذکره  به معنی  یعنی _ »تذکرة الشعرا«بعد از زمان صفوی در 
ونۀ اشعار شعرا باشد ایران، به  آمده است؛ وامروز کلمه تذکره در ادبیات فارسی_کتابی که در آن ترجمۀ احوال و 

ونه اشعار شعرا باشد   .معنی کتابی است که محتوی رشح حال و 
بنابراین، تذکره کتابی است که در آن رشح حال و آثار یک شاعر، یا عده ای از شعرا آمده باشد؛ معموالً تذکره نگار نه 

ار و تألیفات هر شاعر را در تنها اشعار شعرا را نقل می کند، بلکه رشح حال آن ها را هم می نویسد و گاهی اسم آث
وده، دربارۀ آن به اختصار بحث می کند؛ و گاهی در ضمن نقل اشعار، نظر انتقادی خود و  ذیل رشح حال وی ذکر 

  .دیگران را درباره گوینده نیز ذکر می کند
  

  تذکره و تذکره نویسی  
طبع و نرش انتقادی تذکره ها، گام مهمی تذکره نویسی یکی ازشعب مهم ادبیات فارسی است و تحقیق در این باره و 

در راه ادامه و معرفی مظاهر ذوق و طبع لطیف ایرانی و بالغت ادبی و استعداد لفظی و معنوی زبان شیرین فارسی 
رمی رود   .به ش

لی بر دو قسم است   :تذکره های فارسی به طور کلی و اج
  تذکره های عمومی)الف
  تذکره های خاص) ب

  :نیز اقسامی دارد که مهمرتین آن ها عبارتند ازتذکره های خاص 
 )مخصوص شعرای یک منطقه و والیت(تذکره های محلی -۱
تذکره هایی که اختصاص به نوع معینی از اشعار مثالً مثنوی یا قصیده و یا اشعار و منظومه های عرفانی و  -۲

سی و  دارد.... مذهبی و ح
 .الً عرفا و عل و وزرا و سالطین شاعر داردتذکره هایی که مختص به طبقۀ معینی از شعرای مث -۳

  :تقسیم دیگری که در کتاب تاریخ تذکره های فارسی از تذکره ها دیده می شود به رشح زیر است
  تذکره های عمومی) الف
  تذکره های عرصی)ب
  )خاص(تذکره های اختصاصی)ج

  :انواع تذکره ها را به طور خالصه، به صورت زیر می توان نشان داد
مؤلف فقط رشح حال شعرای بیش از روزگارخود را آورده و ازمنابع پیشین                                         : عمومی)الف                       

  .استفاده کرده است                         
تذکره نویس را دربردارد، و یا عالوه بر                                                  منحرصاً احوال شعرای همزمان: عرصی) ب                        

  .  شعرای همزمان ذکری از شعرای پیشین نیز شده است                         
.                                             منطقه و والیت است مخصوص شعرای یک: محلی- ۱                                                                

                                        نوع معینی از اشعار دارد مانند  اختصاص به: موضوعی-۲        تذکره ها                                            
سه هاو        ):       خاص(اختصاصی) ج                         ...مراثی، ح

  منحرص به طبقۀ معینی از شعرا مثل عرفا و وزرا      : طبقاتی- ۳                                                                
  .و سالطین است                                                                  

  
در بخش ) ۱۹۵۳چاپ لیدن (» نسخه های خطی ادبیات فارسی«اول بار استوری در جلد اول کتاب خود تحت عنوان

 ترجمه فارسی این قسمت از کتاب استوری به همت. فهرستی از تذکره های فارسی به دست داد» رشح حال شعرا«
ره از مجله دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی مشهد از سال  چاپ شد، و جای آن  ۱۳۵۰تا  ۱۳۴۶تقی بینش در سیزده ش

  .داشت که به صورت کتابی منترش شود
  تاریخ تذکره های فارسی

مؤلف آن در پایان . تألیف استاد احمد گلچین معانی، این کتاب منبع مهمی برای شناخت انواع تذکره های فارسی است
کتاب را تحت عنوان تذکره به ترتیب الفبایی فهرست کرده، و در مقدمۀ جلد اول به این نکته  ۵۲۹جلد دوم، تعداد 
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ً مربوط به تذک ره هاست و بخش دوم کتاب هایی را شامل است که فقط اشاره کرده است که بخش اول کتاب رصفا
  .فصلی از آن ها به بیان احوال شاعران اختصاص دارد

  فایده های کتاب تاریخ تذکره های فارسی   
  :گلچین معانی فایده های کتاب خود را چنین بر شمرده است

و مکانی تألیف شده است، به خصوص  دانس اینکه در این رشته چه مقدار کتاب وجود دارد، وهریک در چه زمان-۱
  .که نقدی هم در کار باشد، خالی از فایده نیست

برای تدوین تاریخ ادبیات فارسی و شناخ و شناساندن شاعران فارسی زبان وعرص وزمان آنان و سوانح زندگی -۲
  .تذکره هاستهریک و تعیین پایه و مایه و تشخیص سبک وسیاق سخن ایشان، نخستین مرجع از باب تحقیق 

وده واشتباه -۳ نگارنده با بررسی دقیق و ارزیابی و نقد تذکره ها،خرف را از گهر جدا کرده و اصیل را از نا اصل باز
  .کاری برخی از گذشتگان را نشان داده است

یی و ارزش علمی کتابشناسی، خود نیز تذکرةالشعرایی است شامل تراجمی معترب -۴ و کتب عالوه بر جنبۀ راهن
  .منقول از منابع دست اول عرص مؤلف

ترتیب کتاب الفبایی است تا مراجعه بدان آسان باشد، و در پایان کتاب یک فهرست سنواتی به ترتیب قرون و اعصار -۵
  .از اسامی تذکره ها نیز آمده تا مؤلفات هر قرنی به سهولت دانسته شود

  بیاض، جنگ، سفینه، مرقع، کشکول
نامیدن بعضی مجموعه ها اصطالحاتی به کار رفته است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به  در ادبیات فارسی برای

  . حوزۀ تذکره هامربوط می شود
یکی از معانی بیاض کتابچه نانوشته و مستطیلی شکلی است که از طول باز می شود و معموالً در آن ادعیه یا  :بیاض

در ماخذ تذکره های فارسی نام بعضی از بیاض ها که مجموعۀ . نویسداشعار و مطالب متفرقۀ مذهبی یا ادبی را می 
  .اشعار شعرا در آن آمده، ذکر شده است

این کلمه به ضم جیم به معنی کشتی و جهاز بزرگ آمده است و آن را بیاض بزرگ نیز گفته اند؛ همچنین به : جنگ
  .شاعران نوشته شده باشد معنی کتاب یا دفرتی است که در آن مطالب گوناگون به خصوص اشعار

در عرف، بیاضی گویند که قطعش طوالنی باشد و همچنین دفرتی را گویند که درآن منتخبات اشعار شعرای : سفینه
  . متعددی نوشته شده باشد

کتابی است آلبوم مانند که در آن اشعار و تصاویر شعرا و آیات قرآن و یا قطعه ن های کوتاه به خط خوب  :مرقع
  .نوشته باشندوزیبا 

وراقان و صفاحان زبردست از ترکیب و تنظیم قطعه های منتخب خطوط خوشنویسان، و پرده های تصویر نقاشان 
چیره دست، مجموعه ای ترتیب می دادند که آن را به اعتبار شباهتی که به مرقع درویشان و رقعه رقعه و وصله وصله 

  .بودن داشت، مرقع می گفتند
معنی کرده، کش به معنی » کشیدن به دوش« به معنی گدا آمده است؛ برهان قاطع آن را کشکول در لغت:کشکول

کشیدن و کول دوش و کتف را گویند؛ و در حاشیۀ برهان به نقل از تفسیر الفاظ الدخیله بستانی، گوید اصل آن ارامی 
  .است

نگ سیاه و آنگاه که بر درخت است مراد از کشکول محفظه ای است از پوست نارگیل دریایی که شبیه کشتی است بار 
دو کشکول به هم چسبیده است و در میان آن مغز نارگیل است و درویشان دو طرف لبۀ یک نیمۀ آن را سوراخ کنند 
ن بندند تا بتوان به دست آویخت، و آن را کشکول دریایی گفته اند؛ چوبین و گلین آن را نیز ساخته  و زنجیر یا ریس

  .اند
.                        از مردم ستانند از خوراکی و صدقات در آن ریزند و هم در آن چیزها می خورنددرویشان هرچه 

به همین جهت برخی مجموعه های شعر و سخنان حکمت آمیز، کشکول نام گرفته است؛ مانند کشکول شیخ 
. و علوم و اخبار و امثله و اشعار عربی و فارسی که مجموعه ای است از نوادر حکایات.) ق. هـ ۱۰۳۱متوفی (بهایی

  :وی به فارسی و عربی شعر می رسوده و در بیتی این کلمه را آورده است
  دلـم از قیـل و قال گشـتـه ملـول                        ای خـوشـا خـرقـه و خـوشـا کـشـکـول              
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  تذکری دربارۀ تذکره ها
کتاب هایی به زبان فارسی موجود است که نام آن ها با کلمۀ تذکره رشوع می شود، ولی مطالب آن ها به رشح حال 

  .شاعران مربوط نیست و در موضوع دیگری است که گاهی به اشتباه جزو تذکرۀ شعرا به حساب آمده اند
ونه    :از این نوع کتاب ها به رشح ذیل آمده استچند 

  .»آغاز و انجام«تذکره، تألیف خواجه نصیرالدین طوسی، مشتمل بر بیست فصل در .۱
ن میرزا قاجار؛ در رد بر تصوف.۲   .تذکرةاالخوان، تألیف میرزا سلی
عیل صفوی، در رسگذشت خود از ابت.۳ سب بن اس سب صفوی، تألیف شاه طه   .دای جلوستذکرۀ شاه طه
  

  کتاب های تاریخ ادبیات
کتاب هایی که تحت عنوان تاریخ ادبیات فارسی یا تاریخ ادبیات در ایران، در دهه های اخیر تدوین شده، گرچه با 
استفاده از منابع قدیمی تری همچون تذکره ها تألیف شده اند، ولی جامعیتی دارند که از همین جهت از اهم منابع 

ر می روندتحقیقات ادبی به    .ش
ونه هایی از آثار آنان در کتاب ها، چنانچه چهارمقالۀ عروضی  سابقۀ توجه به رشح حال شاعران و نویسندگان و درج 

  .و تاریخ بیهق را مالک بگیریم به هشت قرن قبل باز می گردد
شتاد سال قبل می زسد که ولی سابقۀ تألیف کتاب تاریخ ادبیات به تعبیر امروزی، در زبان و ادب فارسی به حدود ه

را در چهار مجلد به زبان انگلیسی _ تاریخ ادبیات ایران_کتاب معروف خود.) م۱۹۲۶-۱۸۶۲(پروفسور اردوارد براون
  .نوشت

به دنبال نوش مقاالتی دربارۀ رودکی و معارصان .) م۱۹۱۵- ۱۸۸۴(همزمان با او خاور شناس آملانی به نام هرمان اته
  .ات دیگر ادبی، مهم ترین اثر خود، یعنی کتاب تاریخ ادبیات فارسی را تألیف کرداو، وفردوسی و موضوع

غیر ایرانی دیگری که در زمینۀ تاریخ ادبیات ایران تألیفاتی دارد، یان ریپکا اهل چک واسلواکی است، که بعداً به رشح 
  .کتاب او نیز خواهیم پرداخت

  سیری در تاریخ ادبیات نویسی ایران
الگوی اثر . ق و بدیع الزمان فروزانفر در تألیف تاریخ ادبیات ایران گوشۀ چشمی به اثر براون داشتندرضازادۀ شف«

یی نیز کتاب براون بود باال تر از همه اثر پر حجم و چندین جلدی ذبیح هللا صفاست که یکی از کامل ترین تاریخ . ه
  .یل و تعلیل ادبی و تاریخی لطمه خورده استمتأسفانه این اثر از فقدان تحل .ادبیاتهای زبان فارسی است

را می توان یک تاریخ ادبی جالب معارص ایران به حساب آورد که نویسندۀ ان با دید گسرتده ای به  از صبا تا نی«
این . مسایل نگاه کرده و جوانب امر را سنجیده و علت و معلول های ادبی را در آورده و تقدیم خوانندگان کرده است

  .ا یک دیدگاه مادی گرایانه ای تألیف یافته استاثر ب
تاریخ ادبیات نویسی ایران در خارج کشور همچنان ادامه یافت و افراد متعددی در کشور های اروپایی و آمریکا «

آربری، ادبیات کالسیک ایران را نوشت و ادبیات فارسی را به صورت مجمل . دست به تألیف تاریخ ادبیات ایران  زدند
استوری منابع ادبی و تاریخی و کالً منابع فرهنگی ایران را در چند جلد گرد آوری . ده تا دورۀ معارص بررسی کردو چکی

  .ود واسم اثرش را کتابشناسی ادبیات ایران گذاشت
  مقدمۀ دیوان ها و متون ن فارسی

کردندف درصدد برآمدند نوش از زمانی که صنعت چاپ رونق گرفت، کسانی که در ادب فارسی مطالعه و تحقیق می 
مقدمه بر دیوان ها وآثار ادبی را بر اساس معیارهای علمی مورد تحقیق، قرارا دهند و اثر را پس از مالحظه و تصحیح، 

عی عرص شاعر و ویسنده همراه و منترش سازند   .با رشحی از احوال و آثار و آرا و اوضاع اجن
ی قابل م الحظه ای در شناخ اعالم ادبی و به دست آوردن منابع مربوط به آنها به اینک این مقدمه ها خود راهن

ونه اشاره می کنیم ر می روند؛ وما به چند مقدمه که از این جنبه حائز اهمیت بیشرتند به عنوان    :ش
  نویسنده                                                                     نام دیوان ها

  اقبال                                                                      کلیات عبید زاکانی عباس
  سید کریم امیری فیروز کوهی                                              دیوان صائب

عیل اصفهانیدکرت حسین بحرالعلومی                                                      دیوان  ل الدین اس   ک
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  تقی بینش                                                                        دیوان ظهیر فاریابی
                           سیدحسن تقی زاده                                                             دیوان نارص خرسو به تصحیح سید                     

م مجتبی مینوی                                                                                  نرصهللا تقوی و به اهت
  دکرت  سید محمد دبیر سیاقی                                             اشعار لبیبی، ابوشکور بلخی، دقیقی، 

  ابوحنیفۀ اسکافی، غضائری رازی،                                                                                 
  در کتاب گنج ( ابوالطیب مصعبی                                                                                 

  ، دیوان حکیم فرخی سیستانی،             )بازیافته                                                                               
  دیوان استاد عنرصی بلخی                                                                                

  درویش                                                                   دیوان عطارنیشابوری. م
  دکرت سیدحسن سادات نارصی                                          دیوان واعظ قزوینی

  دکرت ضیاءالدین سجادی                                                 دیوان خاقانی رشوانی      
  احمد سهیلی خوانساری                                                  دیوان بابافغانی شیرازی، و دیوان  

  اشعار حکیم صفای اصفهانی                                                                              
  دکرت محمدرضا شفیعی کدکنی                                        منتخبی از اشعار بیدل دهلوی

  دکرت ذبیح هللا صفا                                                       دیوان عبدالواسع جبلی
  کلیات اشعار ملک الشعرا طالب آملی                                           طاهری شهاب                 

  علی عبدالرسولی                                                         دیوان خاقانی رشوانی
  بدیع الزمان فروزانفر و دشتی                                        کلیات دیوان شمس

  حیی قریب                                                        مثنوی تحفةالعراقین خاقانی رشوانیدکرت ی
  دکرت نرصةهللا کاسمی و دکرت مهدی درخشان                     دیوان اشعار نارص بخارایی

  وان قصاید و غزلیات گنجوی نظامیسعید نفیسی                                                               دی
ن مختاری و دیوان طرب یی                                                       دیوان عث   جالل الدین ه

         نارص هیری                                                              دیوان امیر معزی                                     

  دراعالم پادشاهان و وزرا
تألیف مسترشق اطریشی ادوارد فون زامباور، کتابی است نسب نامۀ خلفا و شهریاران و سیر تاریخی حوادث در اسالم، 

دربارۀ خاندان های شاهی و امارت در رسزمین های اسالمی که در اوایل ربع دوم از قرن بیستم میالدی تدوین شده و 
  .ای فرانسه، عربی و فارسی ترجمه و منترش شده استتاکنون به زبان ه

سه ۱۹۱۸تا  ۱۹۱۳زامباور یکی از رجال سیاسی کشور خویش بود که از سال  در دربار ) اطریشی(میالدی سفیر 
نی بود یّات. عث و تدریس آن عالقۀ بسیار داشت، تا آنجا که یکی از ) نقل مطالب تاریخی(او به جمع آوری 

  .یرشوان این میدان شدرسدمداران و پ
بات رشقی در مجالت مختلف انتشار داد، آنگاه با کوشش هرچه بیشرت به مطالعۀ کتاب  او ابتدا مقاالت بسیاری از 

تألیف ابن اثیر پرداخت و آن را به زبان فرانسه ترجمه کرد، ولی تا امروز از چگونگی آن خربی در » الکامل فی التاریخ«
  .دست نیست
های شاهی تصنیف کرده است، نخستین کتاب در نوع خود نیست؛ پیش از او  مباور در انساب خاندانکتابی که زا

دربارۀ خاندان های شاهی » طبقات سالطین اسالم«کتاب مشهور خود را به نام» استانلی لین پول«مسترشق ایرلندی
  .منترش کرد. م۱۸۹۴تاریخ اسالمی در سال 

میالدی کتاب لین پول را به روسی ترجمه کرد و برخی حواشی و ملحقات  ۱۸۹۹ آنگاه مسترشق روسی بارتولد در سال
که در جهت اصالح یا تکمیل مطالب بود بدان افزود؛ متأسفانه استاد بارتولد پس از آن طبع ویراسته ای از کتاب لین 

  .پول منترش نکرد
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ترجمه کرد، و زامباور برای تألیف کتاب خود  سپس استاد خلیل ادهم کتاب األرسات الحاکمه تألیف لین پول را به ترکی
  .به کامل ابن اثیر استناد جسته و به خوبی از عهده بر آمده و از سایر کتب تاریخی سود بسیار برده است

امتیاز کتاب زامباور در این است که او به ذکر نام رؤسای خاندان ها اکتفا نکرده، بلکه نام عدۀ زیادی از افراد نسل 
ندان و همچنین نام خاندان وزرا و فرمانداران و بزرگان هر رسزمین را آورده است؛ و کتاب او حاوی یک بعد آن خا

  .باب مفصل دربارۀ فرمانداران شهرهاست
معجم االنساب واألرسات الحاکمه فی «این کتاب را دکرت زکی محمد حسن بک وچند تن دیگر در مرص تحت عنوان

  .در دو جلد منترش شده است. م۱۹۵۱ه کرده اند که در سال به عربی ترجم» التاریخ االسالمی
کتاب معجم االنساب زامباور را دکرت محمد جواد مشکور پس از تطبیق م فرانسه و عربی آن به فارسی ترجمه کرده 

ط توس ۱۳۵۶با مقدمه ای در سال » نسب نامۀ خلفا و شهریاران و سیر تاریخی حوادث در اسالم «و ان را تحت عنوان
م اصلی به صورت افست چاپ شده و فقط توضیحات پایین هر صفحه . کتابفروشی خیام در تهران منترش کرده است

مرتجم در مقدمه ای که بر ترجمۀ خود نوشته، ده کتاب مهم را نام برده که دربارۀ . به فارسی ترجمه شده است
ن، به عربی و فارسی و ترکی و   .زبان های بیگانه نوشته شده است طبقات سالطین و سلسله های مسل

  .میالدی در گذشت ۱۹۴۹زامباور در سال 
از آنجا که زامباور اطالعات بسیاری از یک سلسله یا خاندان و اهّم منابع مربوط بدانان را با ترسیم جدول هایی در 

  .پیش چشم خواننده می آورد
  

  طبقات
ً کتاب هایی هستند حاوی نام و رشح حال  اشخاصی که از جهت یا جهاتی با یکدیگر اشرتاک دارند؛ مثًال طبقات نوعا

  .گاه اشخاصی را که در زمان معینی از استادان مشخصی بهره برده اند یک طبقه می دانند
  .طبقه از لحاظ لغوی به افرادی که وجوه اشرتاک دارند گفته می شود: تهانوی مؤلف کشاف اصطالحات الفنون گوید

عتی اطالق می شود که از لحاظ زمان و سن وسال و دیدار و برخورداری از استادان طبقات در اصطالح حدی ث، به ج
تألیف کتاب های طبقات برای رشته . ابن ندیم پانزده کتاب با نام طبقات معرفی کرده است. و مشایخ مشرتک باشند

  .ستهای مختلف علوم ادامه یافته و حتی برای مذاهب مختلف اسالمی هم تنظیم شده ا
می » طبقات«بنابراین اگر رشح حال رجال در کتابی از روی طبقه به طبقه و نسل به نسل و قرن به قرن باشد، آن را 

ل الدین ابن الربکات عبدالرحمن و مانند طبقات الصوفیه تألیف .) ق. هـ  ۵۷۷. م(گویند؛ مانند طبقات االدبا تألیف ک
ۀ کتاب گفته استکه .) ق. هـ ۴۱۲. م(ابن عبدالرحمن السلمی در این کتاب پنج طبقه از طبقات : مؤلف آن در خا

ه صوفیه و در هر طبقه ده شیخ و از هر شیخ ده حکایت کمرت یا بیشرت نقل و معرفی شده است   .ا
نان از اواخر قرن اول و به خصوص قرن دوم هـ  به علوم قرآن وحدیث ونحو و ادب و متفرعات آن ها توجه . ق. مسل

دانشمندانی که به این علوم پرداختند ناچار شدند در صحت و سقم اسناد و مدارک تحقیق و تدقیق کنند؛ . دکردن
یز سازند، و لذا راویان هر فن را به طبقات تقسیم  بنابراین الزم بود که راویان ثقه و ضعیف و مردود را از هم مت

  :فقیهان و نحویان وجز این ها به وجود آمد؛ مانند ودند و کتاب هایی در زندگی نامۀ دانشمندان و ادیبان و
  .طبقات الفقها، طبقات الصحابه والتابعین، طبقات املحدثین واملفرسین، طبقات االطبا و غیره

  معاجم
اگر در کتابی نام رجال و ترجمۀ احوال آنان به ترتیب الفبایی منظم شده باشد، آن را معجم و این نوع کتاب ها را 

  .؛ مانند کتاب معجم االدبا تألیف یاقوت حموی در قرن هفتممعاجم گویند
  تراجم و رشح حال ها

منظور از علم تراجم شناساندن شخصیتهاست از هر دسته و طبقه ای که باشند؛ یعنی از نظرگاه خاصی احوال آن ها 
نطوری که هس ی گیرد، بلکه مقصود معرفی کردن و شناخ خود آن هاست ه تند؛ بنابراین علم مورد بحث قرار 

  .تراجم یکی از شعب تاریخ است
  چند کتاب عمومی در اعالم اشخاص

مجلد که در  ۸، تألیف استاد عالمه میرزا محمد علی مدرس، در )فی تراجم املعروفین بالکتبة واللقب( ریحانة االدب
  .به کوشش فرزندان او در تربیز به چاپ رسیده است ۱۳۴۶سال 
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  :مرلف کتاب و فرزندان او در بیان سبب تألیف و چاپ کتاب نوشته اند چنین استخالصۀ مقدمه هایی که 
ۀ  چون رشح حال اک عل و فقها و فالسفه و حک و اطبا و عرفا و شعرا و ادبا و بعضی اهل حدیث و اصحاب ا

ان در نهایت دشواری هدی، به نظمی مطلوب در کتاب ها درج نشده و به دست آوردن مطلبی دربارۀ زندگی و آثار آن
است، مؤلف ریحانة االدب رشح حال طبقات اعالم مذکور را از روی لقب یا کنیه و نسب با ترتیب حروف الفبا تألیف 

  .کرده است
فرزندان مؤلف در مقدمه ای که به هنگام چاپ کتاب بر آن نوشته اند، گفته اند که بخشی از امتیازات و مزایای 

ولی فارسی بودن کتاب و سادگی و . یر کتب تراجم در مقدمۀ خود مؤلف مندرج استریحانة االدب نسبت به سا
سالست عبارات و جمالت و چاپ شدن عکس و خط برخی از صاحبان  تراجم و رعایت نظم و ترتیب کامل در اسامی 

مزید  مؤلفین و مؤلفات، وتعیین مدارک هر ترجمۀ حال به طور جداگانه و ذکر اسامی صاحبان ترجمه، موجب
  . محسنات کتاب است

باب اول رشح حال معروفین به لقب است؛ مانند آباده . ریحانةاالدب دارای یک مقدمه  و یک پایان و چنج باب است
یا » ام«یا » ابن«یا » اب«ای، چلپی و غیره؛ و چهار باب دیگر در ترجمۀ حال اشخاصی است که نامشان مصدر به لفظ 

ن چهار » آل فالن«یا » بنی فالن«بعضی خانواده های معروف  به  است؛ و) علی الرتتیب(» بنت« را نیز در ذیل ه
  .باب آخر آورده است

  .مؤلف در مقدمه روش کار و مآخذ و منابع و رموز کتاب خود را توضیح داده است
ارصالدین شاه ، کتابی است در علم تراجم که در زمان ن)تن از دانشمندان نامی ۶۰۰در رشح حال ( نامۀ دانشوران 

و جلد هفتم در . ق. هـ  ۱۲۹۶جلد اول در (به چاپ رسید » ش«قاجار تألیف آن آغاز شد و هفت جلد از آن تا حرف 
ام ماند. ) ق. هـ ۱۳۲۴   .وپس از آن متوقف شد و نا

بسیاری از نامۀ دانشوران را باید از کتب رشح حال و تراجم دانست، نه از کتب رجال، زیرا هرچند این دو علم در  
  .مسائل با یکدیگر رشیکند، ولی از نظر بحث اختالف دارند

دالسلطنه، مطالب کتاب را تنظیم و تدلیف کرده اند عبارتند از   :مؤلفان جلد اول که زیر نظر علیقلی میرزا اعت
عبد رب آبادی حاج میرزا ابوالفضل ساوجی، میرزا حسن طالقانی، عبدالوهاب قزوینی مشهور به مال آقا، محمد مهدی 
دالسلطنه کتاب را نوشته اند ؛و مؤلفان جلد دوم زیر نظر محمد حسن خان اعت   .ملقب به شمس العل

در . ، این کتاب فهرست واره ای است از رسآمدان فرهنگ و تاریخ ایران در دورۀ اسالمیایران رسآمدان فرهنگ تاریخ و
در تهران انتشار یافته  ۱۳۵۳ختم شده و در سال » س«حرف رشوع و به » آ « این تألیف که جلد اول  آن از حرف

اعم از دانشمند، فیلسوف، فقیه، ادیب، ... هر رس آمدی از ایران بزرگ « : است، دکرت سید حسن نارصی مؤلف آن گوید
ر، پهلوان، رسدار، شهریار، مورخ، جغرافیادان یا سیاستمدار به  ترتیب شاعر، صوفی، نقاش، موسیقی دان، خطاط، مع

حروف الفبا در پی هم آمده و تاریخ تولد و درگذشت رسآمدان و آثار و منابع مربوط به آنان گاه به اختصار و در 
  .جلد دوم این کتاب هنوز به طبع نرسیده است» .برخی موارد به تفصیل آمده است

  فرهنگ فرق اسالمی
فرهنگ فرق به عنوان کتاب مرجع قابل معرفی است، ) ملت ها و آیین ها(یکی از کتاب هایی که در اعالم گروهی 

است که آقای دکرت محمد جواد مشکور تألیف کرده و یا مقدمه ای از کاظم مدیر شانه چی در مشهد منترش اسالمی 
  .شده است

تاریخ ادیان و مذاهب را معرفی کرده و کوشش های شانه چی در این مقدمه، ده کتاب معروف ملل و نحل و 
مراد از ملل، دیانات و منظور از نحل، آرا و مذاهب فلسفی « : معارصان را در این زمینه بر شمرده و چنین گفته است

  »است
آغاز کرده  از پیامرب اکرم...تفرتق امتی علی ثالث و سبعین فرقة کلهم فی النار اال واحدة...مؤلف کتاب خود را با حدیث

ملل و نحل اسالمی را به ترتیب الفبایی معرفی کرده و در پایان ... و ضمن بیان تاریخچه ای از شیعه و معتزله و مرجئه
  .هر مقاله مآخذ و منابع مربوط رانیز رشح داده است

  اعالم جغرافیایی 
لک و مسالک باقی مانده و در دست است و آنچه در زمان های اخیر به نام  آنچه از پیشینیان به نام معجم یا م

  .اطلس و جغرافیا نوشته شده، رشح اعالم جغرافیایی را نیز دربر دارد
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اغلب کتاب هایی که در علم جغرافیا اینک در دست است، در قرن سوم و چهارم هجری توسط دانشمندانی که بیشرت 
رنج مسافرت های دور و درازی را بر خود آنان در راه توسعه و تکمیل این علم . غیر عرب بودند تألیف شده است

عی و اقتصادی مناطق مختلف رسزمین های  هموار کردند و اطالعات جغرافیایی و گاه موضوعات تاریخی، اجت
  .اسالمی را در آثار خود منعکس کرده، برجای گذاشتند

لک چنین مستفاد می شود که در قرون اولیۀ بعد از اسالم ، شهر در دنیای اسالمی بر اثر از مجموع کتب مسالک و م
ت رفت و آمد و اهمیت تجارت رونقی حاصل کرده است و چند صد شهر کوچک  و متوسط و ده پانزده مرکز  ک
حکومت که بعضی چون سمرقند، نیشابور، ری، شیراز، برصه، بغداد، دمشق و قاهره جنبۀ بین املللی یافته اند، پدیدار 

آن ها رواجی داشته، بلکه مباحث عقلی و علمی نیز از قوت و تجلی برخوردار بوده  شده اند و نه فقط بازرگانی در
  .است

شهرهای ایران در آن زمان گرچه از جهت شکل و ظاهر به طور کلی شبیه شهر های ایران پیش از اسالم است، ولی 
  :تغییرات و تفاوت هایی به قرار ذیل در آن ها مشاهده می شود

  .یا در کنار آن ها، مساجدی احداث شده واغلب بازاری نیز در جوار مسجد بنا گردیده استبه جای آتشکده ها، .۱
و سواد، آثاری باقی ) رستاق(گرچه از تقسیم بندی های شهرها به اجزایی از قبیل کهندژ، شارستان، ربض، روستا . ۲

شهر به آن اجزا هم تغییراتی  مانده است، اما چون ترکیب جمعیت و طبقات شهرنشین دگرگون شده در نحوۀ تقسیم
  .روی داده است

ترتیب تازه ای در شهرسازی متداول شد، و بر خالف بالد قدیم که با معابر تنگ و فرشده در پای قلعه هاوقرص های . ۳
  .مرتفع قرار گرفته بودند، شهرهای جدید با معابر وسیع وشطرنجی در کنار راه ها و آب ها احداث شدند

م های بسیار رواج یافت؛ چنانکه گویند در هشت قرن پیش، قاهره متجاوز از هزار، و در دوران اسال . ۴ می، ساخ ح
  .بغداد بیش از پنج هزار گرمابه داشته است

  چند کتاب کهن جغرافیایی
لک تألیف شده، برای مطالعات جغرافیای تاریخی بسی سودمند است؛ زیرا  کتاب هایی که در موضوع مسالک و م

نویسندگان اینگونه کتاب ها خود راهدار و یا صاحب برید بوده اند؛ ولی چون نظم خاصی ندارند، از این حیث بیشرت 
ی شوند نی که این نوع کتاب ها را تصحیح و ترجمه و چاپ کرده اند،  .کتاب مرجع شناخته  البته محققان و مرتج

  .آسان کرده است فهرست هایی بر آن ها افزوده اند که کار مراجعه به کتاب را
  :کنیم میمعرفی _ که تصحیح و یا ترجمه شده است_ اینک چند کتاب از این نوع را

تألیف شده و به . ق. هـ۳۷۲، کتابی است که دربارۀ جغرافیای عمومی که در سال حدودالعا من املرشق الی املغرب
لی افغانستان کنونی( که در کوزکانان _ امیر ابوالحارث محمدبن احمد از سلسلۀ فریغونیان حکمرانی   ) قسمت ش

  .اهدا گردیده است_ داشته اند
ی دانست، بر آن شد که م فارسی را برای بار سوم به  دکرت منوچهر ستوده که دو چاپ قبلی حدودالعا را کافی 

 و چاپ های آن را چاپ برساند؛ ایشان در مقدمه ای که بر کتاب نوشته اند، ماجرای پیدا شدن نسخۀ خطی حدودالعا
  .جزو انتشارات دانشگاه تهران طبع و منترش شده است ۱۳۴۰این کتاب در سال  .توضیح داده اند

، ترجمۀ دکرت جعفر شعار، بخشی از مقدمۀ مرتجم در خصوص علم جغرافیا و کیفیت کتاب صورةاالرض ابن حوقل
ای گذشته و تاریخ شهرهایی که سالیان دراز در آگاهی از اوضاع و احوال شهرها و آبادی ه: صورةاالرض چنین است

مقابل تندباد حوادث مقاومت کرده اند و اکنون نیز پایدار هستند، موضوع دانش شیرینی را تشکیل می دهد که 
  .جغرافیای تاریخی نامیده می شود

ر کتب جغرافیای قدیم، دنخست از راه مطالعه و تأمل : تحقیق در جغرافیای تاریخی، بیشرت از دو راه انجام می گیرد
هر کتاب جغرافیایی که در عرصی نوشته شده، مبیّن اوضاع جغرافیایی ... از طریق کاوش های باستان شناسی دوم

ن دوره است و از مقایسۀ کتاب های مختلفی که در طول زمان دربارۀ جغرافیای یک ناحیه نگارش یافته، جغرافیای  ه
ن ناحیه را می توان تنظ   .                                                                                                                  یم کردتاریخی ه

کتاب هایی که در روزگاران گذشته دربارۀ جغرافیای ایران نوشته شده و یا مطالبی در آن ها راجع به جغرافیای این 
ورةاالرض و تاریخ یعقوبی به زبان عربی و کتاب ص :کم نیست؛ از این قبیل استتوان یافت، خوشبختانه  کشور می

  :های ذیل به زبان فارسی
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، )۶۰۵(، جهان نامه )۷و۵میانۀ قرن(، تاریخ سیستان )پایان قرن پنجم(، فارسنامۀ ابن بلخی )۳۷۲تألیف در (حدودالعا 
بقیه کتاب های جغرافیایی (ی، مرآت البلدان و مراصداالطالع ، و اخیراً فارسنامۀ نارص )اوایل قرن هفتم(تاریخ طربستان 

  ).در همین بخش معرفی خواهد شد
و چون کتب موجود روزگار خود راکافی نیافته، به تألیف ... ابن حوقل، به دانش جغرافیا عالقه فراوان داشته« 

مؤلف در موارد الزم از رشح حال  اگرچه مطالب کتاب بیشرت در زمینۀ جغرافیاست، اما. صورةاالرض پرداخته است
بزرگان و پادشاهان و امرای شهرها و توانگران و نیکوکاران و صاحبان مذاهب، و نیز از بیان وقایع مهم تاریخی و 

عی و اشاره به زبان ها و لهجه هایی که میان اقوام گوناگون متداول بوده، غفلت نکرده است                  .                                اجت
زبان مردم آذربایجان و بیشرت مردم ارامنه : از جملۀ این نکات اشارتی است به زبان مردم آذربایجان، چنانکه می گوید

فارسی است و عربی نیز میان ایشان رواج دارد و از بازرگانان و صاحبان امالک کمرت کسی است به فارسی سخن گوید 
  .و عربی را نفهمد

ً به گفتگو پرداخته و یکی از فصول کتاب را به دریای فارس اختصاص داده در مورد «  خلیج فارس، ابن حوقل رصیحا
را ساز کرده و به یاوه گویی پرداخته اند، در هزار سال پیش ) خلیج فارس(وی علی رغم ادعای کسانی که نغمۀ . است

  :علت تسمیۀ خلیج فارس را چنین رشح داده است
دریای فارس خلیجی از بحر محیط در حد چین و شهروان است، و این دریا از حدود بالد سند و کرمان تا فارس امتداد 
لک به نام فارس نامیده شده است، زیرا فارس از همۀ این کشورها آبادتر است و پادشاهان  دارد و از میان سایر م

نون به همۀ کرانه های دور و نزدیک این دریا مسلطند و در آنجا در روزگاران قدیم سلطۀ بیشرتی داشتند و هم اک
همۀ بالد دیگر کشتیهایی که در دریای فارس حرکت می کنند و از حدود مملکت خود خارج می شوند و با جالل و 

ابن حوقل عالوه بر استفاده از کتاب های جغرافی که در » .مصونیت بر می گردند، همه متعلق به فارس هستند
.                               ود داشته از مشهودات خود نیز در تألیف کتاب سود جسته و در موارد الزم تحقیق و استقرا کرده استدسرتس خ

مد مقدسی، ترجمۀ دکرت علی نقی منزوی؛د که در ، تألیف ابوعبدهللا محمد بن احاحسن التقاسیم فی معرفةاالقالیم
من خواستم « :قرن چهارم هجری تألیف شده کیفیت تدوین کتاب و غرض خود را از تألیف آن چنین آورده است

ی دست یازم که کسی... به مردم سودی برسانم، تا خدا بدان راضی باشد؛ و ... دانشی برپا دارم تا جز به طور _ به ه
نان استبدان _ نارسا من هنگامی توانستم آن را گرد آورم که ... دست نزده باشد، و آن شناخت رسزمین های مسل

ودم، در راه ها دقت ... کشورها را گشتم، به اقلیم های اسالم درآمدم در شهرها بازرگانی کردم، با مردم معارشت 
یی به آخر » .مودم تا آن ها را شناختم، اندازۀ اقلیم ها را به فرسنگ ها دانست منزوی مرتجم کتاب، فهرست راهن

  .                                      بخش دوم افزوده و کار مراجعه به کتاب را آسان کرده است
لک اسالمی  کتاب احسن التقاسیم از حیث تیزبینی و موشکافی های ارزندۀ مقدسی در باب زبان ها و گویش های م

نا اشاره به نکته . حث و تحقیق استسندی معترب و درخور ب یکی از عمده ترین ویژگی های کتاب احسن التقاسیم ه
  . های زبان شناختی و گویشهای رسزمین های اسالمی است

   :                     رتجم در مقدمه ای که بر کتاب نوشته چنین آورده استم. ، تألیف ابوالفدا، ترجمۀ عبداملحمد آیتیتقویم البلدان
ام قرون وسطی در اروپا کتاب و رساله ای که بتوان بر آن ترجیح داد، تألیف نشده البلدان« اثری _ که به قول رنو در 

به . ق. هـ ۷۲۱کتاب را در سال  _مؤلف البلدان_ ابوالفدا... است در جغرافیا جامع محاسن همۀ کتب پیش از خود
  .                                             در سن شصت سالگی دیده از جهان فروبست. ق. هـ ۷۳۲پایان آورد و یازده سال بعد، یعنی در سال 

م البلدان انگیزۀ جغرافی نویسان پیش از ابوالفدا اگر در تألیف خود انگیزۀ دیگری داشته اند، ابوالفدا در تدوین تقوی
سیاسی داشته است؛ بدین معنی که متضای موقع و مقام خود به تألیفی نیاز داشته که بدون هیچ اطناب ممل و ایجاز 
مخلّی او را از مکان جغرافیایی هر بلد با ذکر پاره ای از خصوصیات آن آگاه کند، و کتب دیگر جغرافیایی که از این 

ی آورده اند چنانکه، در مقدمه گوید پیش تألیف یافته بودند هریک به :                                                   تنهایی این مقصود را بر 
چون به مطالعۀ کتب مؤلفه در بیان احوال بالد و نواحی روی زمین از کوه ها و دریاها و غیر آن پرداختم، در آن «

آنگاه به نقد یک یک کتب معروف جغرافیا پرداخته و بر هر یک عیبی » ا برآورد نیافتممیان کتابی را که مقصود مر 
گرفته است که مثالً کتاب ابن حوقل و ادریسی و ابن خردادبه را از آن جهت که به ضبط نام ها و ذکر طول و عرض 

ی دان_ با همۀ تفصیلی که به کار داشته اند_ بالد نپرداخته اند . ق. هـ ۷۴۸ذهبی متوفی سال ... دمفید فایدت تام 
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سپاهی زاده به ترتیب حروف الفبا تنظیمش کرد . ق. هـ  ۹۹۷سال . که از معارصان ابوالفدا بود، البلدان را تلخیص کرد
لک«و با اضافاتی، آن را    .            نامید» اوضح املسالک الی معرفةالبلدان وامل

ر چند کتاب گرانبهایی است . ق. هـ ۷۴۰کتاب در سال  ، تألیف حمدهللا مستوفی؛ ایننزهةالقلوب تألیف شده و در ش
ر نیز از مزیت جامعیت و تفصیل  که دربارۀ جغرافیا به زبان فارسی نوشته شده، و در میان آن چند کتاب انگشت ش

لک  ایران د. و بسط و رشح، برخوردار است ر قرون وسطی دارای این کتاب از لحاظ علم جغرافیا و اوضاع و احوال م
  .قدر و قیمت شایان است

نزهةالقلوب را از کتب مهم زبان فارسی باید دانست زیرا رصف نظر از جنبۀ فنی آن، یعنی مطالب جغرافیایی، از 
و سه مقاله ) فاتحه(کتاب مشتمل است بر یک مقدمه . لحاظ مطالب تاریخی و سبک نویسندگی نیز شایان توجه است

ه، مقال ۀ سوم مهمرتین قسمت کتاب یعنی قسمت جغرافیایی آن است که از رشح حرمین رشیفین و بیت و یک خا
املقدس سخن می گوید، و آنگاه جغرافیای بالد اردن و عراق عرب و آسیای صغیر را رشح می دهد؛ و ضمیمه ای نیز از 

لکی است که اگرچه ج. جغرافیای طبیعی ایران به آن الحاق شده است زء ایران نیست، اما حکام ایران سپس بیان م
  .                                                                                    ساخته اند

مقدمۀ کتاب مشتمل است بر ذکر ترتیب ابداع افالک و نجوم، و دیباچۀ آن در ذکر ربع مسکون و رشح طول و عرض و 
از تکوین موالید ثالثه معادن و نبات و حیوان، و در مقالۀ دوم دربارۀ انسان و رشح در مقالۀ اول .  صفت اقالیم است

ۀ کتاب در رشح عجایبی است که در عا و باالخص در . اندام ها و قوای ظاهری و باطنی انسان بحث می کند خا
  .                                     ایران وجود دارد

در هندوستان با چاپ سنگی منترش شده، ولی این چاپ از خطاها و لغزش های نسخ . ق. هـ ۱۳۱۱نزهةالقلوب درسال 
ی آید ر  لسرتنج خاور شناس انگلیسی در . گی. خطی برکنار نیست و روی هم رفته نسخۀ قابل استفاده ای به ش

بئی و چندین نسخۀ خطی، متنی انتق.) ق. هـ ۱۳۳۱(میالدی  ۱۹۱۵سال  ادی تهیه و به نفقۀ بر اساس نسخۀ چاپ 
اوقاف گیب چاپ کرده و سپس م مزبور را به انگلیسی هم ترجمه کرده و به طبع  رسانیده است؛ اما لسرتنج همۀ 
.                        کتاب نزهةالقلوب را به چاپ نرسانده، بلکه کار وی منحرص به مقالۀ سوم کتاب، یعنی قسمت جغرافیایی آن است

. ژ. میالدی توسط لیوت کلنل ۱۹۲۸یگری از این کتاب، یعنی بخش مربوط به حیوان آن نیز به سال قسمت د
آقای دکرت سید محمد دبیرسیاقی نیمی از چاپ لسرتنج را با  ۱۳۳۶در سال . استفنسون در لندن به چاپ رسیده است

که بر لسرتنج مجهول مانده بود، با مقابله با چند نسخۀ خطی دیگر به چاپ مجدد رسانده و بسیاری از اسامی را 
  .مراجعه به منابعی که در دسرتس داشته معلوم و تکمیل کرده است

از «: می نویسد) ترجمۀ حکمت ۱۲۰تا  ۱۰۶ازسعدی تا جامی ص (ادوارد براون در جلد سوم کتاب تاریخ ادبیات خود 
مندرجات کتاب او به دست می آید، اطالع  جز آنچه بر سبیل اتفاق از... ترجمۀ زندگانی حمدهللا مستوفی قزوینی

بر حسب فرمان خواجه رشیدالدین فضل هللا، پیشکار امور . ق.هـ  ۷۱۱وی در حدود سال ... دیگری در دست نیست
از مؤلفات ... یه درک مجلس رشیدالدین نایل می آمد... مالی قزوین و زنجان و ابهر گردیده است و گوید از آغاز جوانی

  .اریخ گزیده، ظفرنامه در تاریخ و نزهةالقوب در جغرافیا، در دست استوی سه کتاب ت
عیل نوری عالء و محمد علی سپانلومرآت البلدان دالسلطنه؛ به کوشش پرتو اس . ، تألیف محمد حسن خان اعت

دالسلطنه «:مصححان در مقدمه چنین آورده اند شناخته ) لیصنیع الدوله قب(این کتاب را به نام محمد حسن خان اعت
اما اندکی باریک بینی نشان می دهد که وی در سامان دادن این کتاب تنها نبوده و در این راه از گروه مؤلفان و .. اند

ن وزارت انطباعات نارصی   .که رسپرستی آنان را به عهده داشته یاری گرفته است_ مرتج
ست که در عرص نارصی به زبان فارسی نگاشته شده تاب به ترتیب الفبایی است و یکی از سودمندترین کتاب هایی اک

ر می آید   »                                                .است و نخستین کوشش به شیوۀ نوین در تدوین یک جغرافیای تاریخی در ایران به ش
.                        است از مرآت البلدان تصحیح محمد سپانلو و پرتو نوری عالء تا کنون فقط یک جلد منترش شده

دالسلطنه  ۱۳۶۷در سال  به کوشش .) ق. هـ ۱۳۱۳-۱۲۵۹(چاپ تازه ای از مرآت البلدان تألیف محمد حسن خان اعت
  .  دکرت عبدالحسین نوائی و میرهاشم محدث را انتشارات دانشگاه تهران منترش کرد

تاب مجلد سوم چاپ جدید کسوم اصل کتاب در دو مجلد منترش شده و جلد چهارم اصل  که جلد اول تا -در این چاپ
  .                                                                                                     مصححان فهرست های الزم را افزوده اند -خواهدبود
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دالسلطنه نوشته و خواسته استدکرت نوائی در مقدمۀ این کتاب رشح م رس «بسوطی دربارۀ محمد حسن خان اعت
تعظیمی بر آستان وی فرود آورده و به نحوی از رنجی که در تهیۀ این کتاب و دیگر کتاب هایش برده سپاسگزاری 

دالسلطنه تاخته و او را تخطئه کرده اند،»  .کرده باشد : می گوید دکرت نوائی در رد کسانی که به جهاتی به اعت
دالسلطنه خوشه چینی کرده و از ریزۀ خوان او خورده و بر او خرده گرفته اند، ... آنان« جملگی از کتاب خاطرات اعت

دالسلطنه در کتاب خاطرات با شجاعت  دالسلطنه بوده است؛ زیرا اعت و به عبارت دیگر الهام بخش آنان باز خود اعت
ل خود و حتی کژی اندیشۀ  ام... و صداقتی عجیب، همچون روسو نقص ها و کژی ها و کاستی ها و زشتی های اع

عی ما، کتاب خود او را می خوانند و بدو می تازند »                        .خود را بر زبان قلم آورده است؛ و حال منتقدان اجت
هدۀ آقای میرهاشم محدث بوده، و این فهرست ها بر ارزش این چاپ تهیه فهرست های اعالم و اماکن و کتب بر ع

  .افزوده است
  

  سفرنامه ها  
به دست آوردن اطالعاتی در زمینۀ اعالم جغرافیایی، به اسناد دیگری همچون سفرنامه ها نیز می توان مراجعه کرد؛ 

و _ که بسیاری از شهرها و مکان های مهمی را که در سفر شاهد آن بوده رشح داده است_ مثل سفرنامۀ نارص خرسو
  .                                                    از این حیث درخور توجه استیا رحلۀ ابن بطوطه؛ سفرنامه های خارجیان به ایران نیز 

.                        نظر به اهمیت سفرنامۀ ابن بطوطه، بخشی از مقدمه ای را که مرتجم آن نوشته است، می آوریم
اول از جهت وسعت دامنۀ سفر و احتوای آن : یگر اسالمی برتری داردکتاب ابن بطوطه از دو جهت بر سفر نامه های د

بر داستان مسافرتی که ازطنجۀ مراکش رشوع شده و به مرص و شامات و مکه و عراق و قسمت بزرگی از ایران و یمن 
ن و سند و هند و جزایر جنوبی هندوستان و چین و اندلس و نیجریه و غیره بسط یافته است                                         .        و ع

لکی که دیده است و ثبت و ضبط و تصویر رسوم و آداب و  دوم از جهت صداقت او در بیان اوضاع و احوال م
  . عادات مللی که در این خط سیر مطول ممتد، زندگی میکرده اند

ا ترک گفت بیست و دو سال بیشرت نداشت، و تا بود و چون زادگاه خود ر . ق. هـ ۷۲۵ابتدای سفر ابن بطوطه در سال 
محمد پروین گنابادی در نقدی که بر ترجمۀ . دیار به دیار و شهر به شهر گشت... تقریباً سی سال. ق. هـ۷۵۳به سال 

  :سفرنامۀ ابن بطوطه نوشته چنین آورده است
لک و شهرها نه تنها از « سالطین و وزیران و رجال نامور هر شهر مؤلف این سیاحت نامه در ضمن بیان کیفیت م

مانند فقیهان و قضات و زهاد نام می برد وبا دقت خاصی به وصف کاخ های سالطین و بناهای مهم چون مساجد و 
مدارس و مزارات و قبور مشاهیر و صالحان و راویه ها و خانقاه ها می پردازد، بلکه دربارۀ عادات و رسوم و مذاهب 

ع را در هر شهر مورد دقت قرار  و معتقدات اقوام و ملل مختلف نیز بحث می کند و وضع زندگی همۀ طبقات اجت
چنانکه در برخی از شهرها انواع . میدهد و از خصوصیات اخالقی و آداب و رسوم مختلف زندگی آنان سخن می گوید

مه های بزرگ یا لباس مردم را که نسبت به شهرها و نواحی دیگر دارای تفاوت های خاصی است از قبی ل نوع ع
در موارد بسیاری . کوچک و اقسام کاله ها رشح می دهد و در شهر دیگر وضع حجاب زنان را مو به مو وصف می کند

از عید و  به وصف آداب سوگواری ها و تشییع جنازه ها و عروسی ها می پردازد و کیفیت طاق نرصت ها و مراسم 
  ».ین ها را رشح می دهدسالم اعیاد در حضور شاهان، و جز ا

  
  جغرافی نویسان مهم اسالمی

ۀ این بحث فهرستی از جفرافی نویسان مهم اسالمی را که فقید سعید دکرت محمد ابراهیم آیتی در مقدمۀ  در خا
  :  ترجمۀ کتاب البلدان احمدبن ابی یعقوب تنظیم کرده است می آوریم

  تاریخ تألیف           نام کتاب                                نویسنده 
لک                       ابن خرداد به   میالدی                        ۸۶۴هجری  ۲۵۰      املسالک وامل

  میالدی ۸۸۰هجری    ۲۶۶        الخراج      کتاب        قدامةبن جعفر 
  میالدی                                 ۸۹۱هجری    ۲۷۸        البلدان                                     یعقوبی

  میالدی۹۰۳هجری     ۲۹۰    االعالق النفیسه                      ابن رسته                                
  میالدی۹۰۳هجری  ۲۹۰     مخترص کتاب البلدان                ابن الفقیه                    
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میالدی                        ۹۴هجری     ۳۳۲التنبیه واالرشاف                             مسعودی
لک                             اصطخری میالدی                        ۹۵۱هجری    ۳۴۰مسالک امل
                     میالدی   ۹۷۸هجری    ۳۶۷صورةاالرض                               ابن حوقل
میالدی                        ۹۸۳هجری     ۳۷۵احسن التقاسیم                                   مقدسی 

میالدی                        ۱۰۴هجری    ۴۳۸سفرنامه                                       نارصخرسو 
میالدی                        ۱۱۵۴هجری    ۵۴۸    نزهةاملشتاق فی اخرتاق اآلفاق           رشیف ادریسی 

میالدی                        ۱۱۸۴هجری    ۵۸۰رحله                                            ابن جبیر
میالدی                         ۱۲۲۵هجری    ۶۲۳معجم البلدان                                   یاقوت
میالدی                         ۱۲۷۵هجری   ۶۷۴آثارالبالد و اخبارالعباد                       قزوینی
  _                    _         عجائب املخلوقات و غرائب املوجودات                قزوینی

میالدی                          ۱۳۰۰هجری  ۷۰۰ع                         مراصداالطال      صفی الدین بغدادی 
میالدی                         ۱۳۲۱هجری   ۷۲۱تقویم البلدان                                      ابوالفدا

میالدی                         ۱۳۴۰هجری   ۷۴۰نزهةالقلوب                                    حمدهللا مستوفی
میالدی                         ۱۳۵۵هجری   ۷۵۶رحله                                           ابن بطوطه

ا                         حاجی خلیفه   میالدی ۱۶۰۰هجری   ۱۰۱۰             جهان 
تاریخ یعقوبی، مروج الذهب مسعودی، فتوح : عالوه بر مصادر جغرافیایی، در بسیاری از کتب تاریخ اسالمی از قبیل 

البلدان بالذری، تاریخ حمزۀ اصفهانی، تاریخ طربی، تاریخ فخری، تاریخ ابن خلدون، تاریخ ابن خلکان، روضةالصفا و 
  . ان یافتحبیب السیر مطالب و فواید جغرافیایی بسیار می تو 

  اطلس ها
ً هر کتاب نقشه دار را  اطلس در اصطالح جغرافی کتابی است که دارای نقشه های گوناگون جغرافیایی است، و نوعا

و اطلس زبان شناسی و اطلس خط ) جهان_ ایران(اطلس جغرافیایی و اطلس ترشیح و اطلس تاریخی : اطلس نامند
                           ...و

ولوژی یونانیان، نام فردی از گروه جباران است که با خدایان نافرمانی آغاز کرد، آنگاه خدایان اطلس را میت در اطلس
ن را بر رس و شانه های خویش حمل کند؛ پرسیوس را بر وی رحمت آمد و او را به کوه انتقال  بدان کیفر دادند که آس

ن جبال اطلس است که بدین سبب به نا در قرن شانزدهم که در اروپا . م وی خوانده شده استداد، و کوه مزبور ه
کتب جغرافیا با نقشه انتشار یافت، صورت اطلس را بر پشت جلد کتب مزبور، در حالی که کره زمین را حمل می کند، 

                                       .                                         ترسیم کردند واز آن پس کتب مشتمل بر نقشۀ جغرافیا را اطلس خواندند
  :اطلس ها را می توان به دو دسته تقسیم کرد

به طور کلی موقعیت جغرافیایی رسزمین ها را منعکس می سازند و ممکن است جهانی، ملی یا  اطلس های عمومی
                            .                                                                                                                            محلی باشند

، در زمینه ای خاص، از طریق تصویر و نقشه اطالعاتی را نشان می دهند؛ مانند وعی یا اختصاصیاطلس های موض
  .اطلس تاریخی ایران

با مراجعه به اطلس ها می توان برخی اعالم جغرافیایی را که در طول تاریخ دگرگون شده و همچنین موقع جغرافیایی 
ا در اغلب اطلس ها فهرست هایی از اعالم جغرافیایی به ترتیب کانون های زبان و ادبیات فارسی را باز شناخت؛ زیر 

  .                                                                                الفبایی درج شده که یاف آن جای را در اطلس آسان و میرس می سازد
تألیف دکرت لطف هللا مفخم  )هرها و دیه های کشورشامل نام ها و موقعیت جغرافیایی ش(فرهنگ آبادی های ایران 

یکی از اقدامات الزم و بسیار سودمندی که در سال های اخیر صورت گرفته، تدوین فرهنگ جغرافیایی . پایان و دیگران
از طرف دایرۀ جغرافیایی ستاد ارتش تهیه و در اختیار عموم گذاشته شده ... ایران است که پس از سال ها کوشش

به طول انجامید و  ۱۳۳۲تا بهمن  ۱۳۲۸چاپ فرهنگ جغرافیا در ده جلد مدت چهار سال و نیم یعنی از تیرماه . است
فرهنگ . ده ها افرس و درجه دار ستاد ارتش، عمر خویش را با کوشش فراوان در راه این خدمت بزرگ رصف کردند

     .یی ایران بهره بسیار برده استآبادی های ایران به ترتیب الفبایی تنظیم شده و از فرهنگ جغرافیا
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  منابع و مآخذ تاریخی 
اینک که به چند کتاب مهم جغرافیایی اشاره کردیم، بی مناسب نیست از مجموعه ای یاد کنیم که مهمرتین منابع 

مجموعه تحقیق مورد نظر، تحقیقی است از دکرت جالل الدین صدیقی، . تاریخی در آن بررسی و معرفی شده است
گرچه . رات کابل در این شهر منترش شده استجزو انتشا ۱۳۶۶که در حمل سال » منابع و مآخذ تاریخی«تحت عنوان 

به ویژه  –قصد مولف در این کتاب، معرفی منابع تاریخی افغانستان بوده است، ولی به جهت اشرتاک تاریخی با ایران 
محقق و «: دکرت صدیقی در مقدمه می گوید.مالحظه آن برای محققان ایرانی مفید فایده است –در قرنهای گذشته 
رص ما، باید در ارائه و رشح و تفصیل و تحلیل حوادث تاریخی، منابع و مآخذ را به وضاحت معرفی پژوهشگر در ع

و اگر کتاب یا رساله ...بدارد؛ اگر ماخذ، یک برگه باستان شناسی است، محل آن با همه مشخصات الزم باید معرفی شود
ره صفحه و مجلد و سال و محل چاپ دقیقا نشان داده شود مورخ به اینها نیز اکتفا نکرده، به ذکر و . ای ست، ش

اید و در زیرنویس  درج مطالبی دیگر برای روشن شدن حادثه تاریخی و تفصیل و رشح آن کمک می کند اقدام می 
یم، مطالبی را می گنجاند که هدف آن، رفع هر گونه ابهام و اشتباه است   » ها، تعلیقات و ض

  : رشح بخش است به این ۱۳این رساله شامل 
  . منابع باستان شناسی و اهمیت آن در تدوین تاریخ. ۱
  . منابع کتبی و نقلی تاریخ. ۲
  . منابع تاریخی یونانی، کوشانی و ساسانی. ۳
  . اسناد آرشیوی و استفاده آنها به حیث منابع و مآخذ تاریخی. ۴
  . منابع و مآخذ تاریخی از صدر اسالم تا امروز. ۵
  . جغرافیا نویسان. ۶
  ) ق.ه ۴۵۰الی  ۳۰۰سال های. (منابع و مآخذ تاریخی و جغرافیایی عهد سامانیان. ۷
  . تاریخ نگاری در عهد غزنویان. ۸
  . منابع و مآخذ تاریخی عهد غوریان و سلجوقیان و خوارزمشاهیان. ۹
  . تاریخ نگاری و متون تاریخی عهد چنگیزیان. ۱۰
  . تاریخ نگاری در عهد تیموریان. ۱۱
  ) آثار دولت صفاریان در این بخش آمده است(نگاری بعد از سقوط دولت تیموریان  تاریخ. ۱۲
  . آثار و منابع مهم تاریخی عهد ابدالیان، سدوزاییان و محمد زاییان. ۱۳
  

  فهرست و تعریف آن 
صورت اسامی «فهرست معرّب پهرست پهلوی، جدولی است شامل ابواب و فصول کتاب در ابتدا یا انتهای آن و دیگر 

اما فهرست . این تعریفی است که دکرت محمد معین به نقل از برهان قاطع در فرهنگ فارسی خود آورده است. »چیزی
طور طبقه بندی شده ما را به دانش های برشی در اصطالح مرجع شناسی، به معنای نشانی های جامعی ست که به 

یی می کند   . مندرج در کتابها و مجله ها راهن
  علم فهرست 

تردید نیست که علم فهرست را باید علمی جداگانه به سحاب آوریم و آن علمی است که از خصویات و مشخصات 
ن نخستین گام در این علم از طرف محدثین اسالم و باالخص امامیه برداشته شده . کتابها و مولفان یاد می کند بی گ

ر می رود؛ زیرا پژوهندگان  در عرص حارض، کتابشناسی یکی از اقدامات الزم و اساسی. است در هر حوزه علمی به ش
  . می توانند با مراجعه به این کتابنامه ها، از تالیفات دیگران در حوزه علمی مورد عالقه خود اگاه شوند

فهرست کردن . فهرست به این معنی که معرّف همه جانبه کتابها باشد، با فهرست در فن کتابداری تا حدودی فرق دارد
فهرست . با توجه به ضوابط نظام کتابداری برای کتاب است» رس عنوان موضوعی«ر اصطالح کتابداری، تعیین کتاب د

ن عناوین موضوعی کتابهاست؛ زیرا کتابداران برای آسان کردن کار مراجعه  نند ه های موضوعی در حقیقت ه
ی مرتب می ساختند، ولی اخیرا به کار بردن کنندگان، بر اساس نظم معین و انتخابی خود، از برگه ها فهرستی موضوع

که اسباب سهولت بیشرتی در یاف منابع مورد احتیاج برای مراجعه کنندگان می باشد، مرسوم » رس عنوان موضوعی«
  . شده است
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  طبقه بندی فهرست ها 
  : فهرست و فهرست نویسی در این زمان را به رشح ذیل می توان طبقه بندی کرد

تابها و آثار دیگر را معرفی می کنند و در اصطالح مرجع شناسی، نام فهرست گرفته اند؛ همچون کتبی که ک) الف
احمد  فهرست کتب خطیایرج افشار،  فهرست مقاالت فارسیخانبابا مشار،  فهرست کتب چاپیابن ندیم،  الفهرست
  . استوری فهرست کتب خطیمنزوی و 

ت، اصطالح، علم، آیه و حدیث به ترتیب الفبایی می اورند و آن را آنچه در پایان اغلب کتب چاپی امروز از لغ) ب
  . فهرست لغات و اصطالحات و اعالم وآیات و احادیث می نامند

ی یاف مطلبی در کتابی دیگر می شوند نیز فهرست، مفهرس یا معجم املفهرس نامیده می ) ج کتاب هایی که راهن
املعجم املفهرس اللفاظ و یا معجم املفهرس اللفاظ الحدیث النبوی یا  الکریم معجم املفهرس اللفاظ القرآنمانند . شوند

  . االصول من الکافی
آنچه در اصطالح کتابداری فهرست و فهرست نویسی نام گرفته، آن است که به منظور ایجاد تسهیالت بیشرت برای ) د

موضوع شود و رسعنوان و عنوان های فرعی  مراجعه کنندگان بر مبنای یکی از روشهای کتابداری، برای کتاب تعیین
  . برای آن مشخص شود

این فعالیت ها که در مجموع فهرست و فهرست نویسی نام گرفته است، به دلیل فواید موثری که در کار تحقیقات 
ات گوناگون دارد، روز به روز در حال توسعه و تکمیل است و در روزگار اخیر کوشش بر این است که ناب ترین اطالع

  . را از این طریق به حافظه کامپیوترها بسپارند تا راه تحقیق را برای پژوهندگان، هرچه بیشرت هموار سازد
است و تهیه » ایه«اصطالح تازه ای که در دانش کتابداری برای این نوع فعالیت های فهرستی انتخاب شده، کلمه 

ن فه. اصطالح کرده اند» ایه سازی«فهرست را  ستایه ه ایه در پایان مجله ها و . رست راهن اخیرا یک نوع 
و با استفاده از آن می توان . کتابها درج می شود که همه عنوانها و رسفصلها و اسامی نویسندگان مقاالت را در بر دارد

  . به رسعت و سهولت به مطلب مورد نظر دست یافت
  فواید فهرست ها 

  : اهم این فواید به قرار زیر است
فهرست به عمر محققین، دانشمندان و همه کسانی که با کتاب رس و کار دارند می افزاید؛ زیرا با مراجعه به  .۱

فهرست، دیگر ناگزیر نیستند برای یاف کلمه یا جمله یا مطلبی در یک کتاب قطور یا چند جلد کتاب، شبها و روزها و 
مطلب مورد نظر با رصف کمرتین وقت، در حقیقت بر  پس مراجعه به فهرست و یاف. گاه ماهها وقت رصف کنند

  . عمر مفید و موثر محقق می افزاید
ی آمده در مقابلش ردیف . ۲ فهرست ها میدان تحقیق را گسرتش می دهند و مسائلی را که احیانا در ذهن پژوهنده 

  . می کند و افق های تازه ای به روی اش می گشایند
فهرست ها همچون دریچه هایی هستند که از کانون های علمی جهان به روی محققین گشوده می شوند و به او . ۳

  . امکان می دهند که با یک نظر، به وجود مطلوب خود پی بربد
د فهرست ها، دوباره کاری و کار مکرر در تحقیقات را مانع می شوند؛ زیرا محقق با مراجعه به فهرست ها می توان. ۴

  . دریابد که آیا کسی قبل از او به چنان تحقیقی دست زده است یا خیر
فایده دیگر که مکمل فایده پیشین است، این است که محقق با مراجعه به فهرست، از کلیه منابع موجود در . ۵

  . تحقیقی که مد نظر دارد آگاه می گردد
دن اسالمی  ونه های معروف ) آن اعم از ایران اسالمی و غیر(کار کتابشناسی در  سابقه ای بسیار قدیمی دارد و از 

است که یکی متعلق به ابن ندیم و دیگری از آِن شیخ الطائفه محمدبن حسن  الفهرستآن، دو کتاب مشهور به 
  . اگرچه قبل از این دو اثر نیز، به فهرست هایی بر می خوریم. طوسی است

  سابقه فهرست نویسی و فهرست های کهن 
ی اسالم در زمینه فهرست نویسی سابقه ای کهن دارند، ولی متاسفانه این حرکت به طور تکامل یافته تر با این که عل

فهرست و تنظیم  املعجم املفهرس اللفاظ الحدیث النبویبرای قرآن و تدوین  تفصیل اآلیاتتدوین . از اروپا رشوع شد
ولی فضل تقدم . ونه هایی از کارهای اروپاییان است فرهنگ ولف بر شاهنامه فردوسیفارسی استوری و  کتب خطی

ن، ابوالفرج محمد اسحاق  تدوین کتابی که از دیدگاه مرجع شناسی، فهرست شناخته می شود با دانشمند مسل



 دن اسالمی شناخت منابع فرهنگ و 

  
 
 

۲۱ 

نطور که ذکر شد، در زمره  الفهرست. معروف به ندیم است ندیم، کتابی ست که در قرن ها پیش تالیف یافته و ه
ر می رودفهرست های م ن، اماکن، . هم مرجع شناسی به ش این کتاب اثری است که در آن، نام اغلب دانایان، حکی

. کتب، قبایل و گاه رسگذشت و تاریخ علوم مختلف و متدوال در میان عرب و عجم تا زمان مولف، گردآوری شده است
دگی وی می دانیم، این است که در بغداد به آنچه از زن. از رسگذشت مولف، جز اندکی در کتابهای تراجم نیامده است

 الفهرستشغل وّراقی و صحافی و کتابفروشی اشتغال داشته و همین شغل برای وی این امکان را بوجود آورد تا کتاب 
اید   . را بدین صورت که اینک در دست داریم تدوین 

محمدبن اسحق ندیم کاتب بغدادی، ابن الندیم «: در رشح حال ندیم و کتاب وی می نویسد ریحانه االدبصاحب 
شیعی امامی، مکّنی به ابوالفرج، از آن رو که پدرش اسحق، لقب ندیم و کنیه ابویعقوب داشته او نیز به ابن الندیم و 

که آداب لغت عرب را در کتاب ابن ابی یعقوب مشهور و از اکابر مورخین متبحر می باشد و نخستین کسی است 
سیدبن طاووس نقل  فرج الهمومموافق آنچه از . خود که به فهرست ابن الندیم معروف است، تدوین کرد فهرس العلوم

ی نجوم نیز معدود، و منجم علوی مرصی بود و کتاب فهرست او، برهانی قاطع بر تبحر و  شده، ابن الندیم از عل
امی مولفات دینی، فلسفی، تاریخی و او . احاطه کامل وی می باشد کاتب و وراق بوده و در نتیجه این دو حرفه، به 

  » ادبی لغت عرب وقوف یافته و به تالیف و تدوین چنین کتابی موفق آمده است
و تصحیح، تجلید و داد و بستاد آنهاست؛ ... وظیفه کتاب و وراق، کتابت و استنساخ مصحف و کتب حدیث و تاریخ و 

ل، دارای این حرفه بودندکه ای معجم یاقوت در . ن حرفه در آن زمان طبع این زمان بوده و کثیری از ادبا و ارباب ک
  . به رشح ایشان پرداخته و خودش نیز از ایشان بود االدبا

ام کتب مولفه و ترجمه شده عا اسالمی تا اواخر قرن چهارم هجری در الفهرست هر ، گنجینه ای است شامل اسامی 
ن و نیز بحث درباره ادیان و مذاهب سلف و ملل و نحل همراه  علم و فن، و گاهی با رشح حال مولفان و مرتج

ءو قفطی در  طبقات االطباءارباب تراجم بعد از ندیم، همچون ابن ابی اصیبعه در . است همگی از کتاب  تاریخ الحک
دن های گو  الفهرست. وی بصیرت کرده اند دن ها تعریف کرده را پلی میان  ناگون عا و یک سند واقعی از سابقه 

  . اند
ام کتابهای امم از عرب و عجم که در رشته های «: ابن ندیم در آغاز کتاب خود چنین می گوید این است فهرستی از 

نوادگی و گوناگون علمی به زبان و خط عربی موجود بوده، با تاریخچه ای از مصنفات و طبقات مولفان و سلسله خا
تاریخ تولد و دوره زندگانی و وفات آنها و جاها و شهرهایی که در آن مقیم بوده و صفات نیکو و ارجمند یا زشت و 

  » هجری است ۳۷۷ناپسندی که داشته اند، از آغاز پیدایش هر علم تا این زمان و عرص ما که سال 
، بار ۱۳۴۸در سال . او فلوگل اتریشی به چاپ رسیدمیالدی به وسیله گوست ۱۸۷۱نخستین بار در سال  الفهرستکتاب 

م یکی از فضال در مرص به حلیه طبع آراسته گردید رضا تجدد در ایران . دیگر به استناد و از روی چاپ فلوگل، به اهت
شت و کار ترجمه را در مدت هفت سال در سال  او به واسطه رغبت . به پایان برد ۱۳۴۶به ترجمه فارسی آن همت گ

شوقی که خود به این کار داشت، تنها به ترجمه فارسی این اثر اکتفا ننمود و در پی آن، به کار تصحیح و تنقیح م  و
تصحیح م عربی الفهرست نیز که از هر جهت کامل تر و . عربی بر اساس نسخه های اصیل خطی موجود پرداخت

تجدد مایل بود در فرصتی مناسب به رفع نواقص ترجمه  .به پایان رسید ۱۳۵۰منقح تر از ترجمه فارسی بود، در سال 
  . کتاب الفهرست شامل ده مقالت است. فارسی هم بپردازد ولی موفق به انجام آن نشد

  کشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنون 
، فهرست و دایره املعارف گونه ای است از حاجی خلیفه به زبان عربی، در کشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنون

و همچنین شامل تعریفاتی در ارتباط با ) ق.ه ۱۰۶۷تا  ۱۰۱۷(باب نام کتابهای فارسی، عربی و ترکی تا زمان مولف 
احوال و آثار  علوم مختلف و یکی از مهمرتین اسباب کار هر محققی است که در تاریخ ادبیات ملل اسالمی و رشح

سال به کار نوش کتاب خود مشغول  ۲۰حاجی خلیفه مدت . نویسندگان و شعرای عرب و ایرانی و ترک کار می کند
علم  ۳۰۰اسم مولف را گرد آورده و در باب  ۹۵۰۰هزار نام کتاب و رساله و قریب به  ۲۵بود و در این کتاب نزدیک به 

بر عل عرضه داشت، همه آن را پسندیدند و او را بر آن داشتند که کتاب چون مسوده خود را . و فن سخن رانده است
رسید، از دنیا رفت و » دروس«و کلمٔه » دال«ولی چون به حرف . خود را از سواد به بیاض آرد و او مشغول این کار شد

که کتابخانه ای داشت  از این ماده تا آخر کتاب، پاکنویس نشد و به دست شاگرد وی یعنی جارهللا ولی الدین افندی
  . افتاد و او این اثر را در کتابخانه خود حفظ کرد که تا امروز نیز باقی مانده است
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سپس سید . درگذشت و پس از وی، شش تن از دانشمندان به تکمیل کار وی پرداختند ۱۰۶۷حاجی خلیفه در سال 
اجی خلیفه در این کتاب عمدتا کتب ح. حسن عباسی حلبی کتاب را ویراست و اسامی بسیاری را بدان افزود

در اک مواردی هم که . نویسندگان اهل سنت را فهرست کرده و کمرت به معرفی کتب غیر مذهب خود پرداخته است
کتاب با بحثی در تعریف و تقسیم علوم آغاز شده و . به آثار غیر اهل تسنن اشاره کرده، اشتباهاتی دیده می شود

عیل پاشا بر . ی آورده شده که از حیث ترتیب الفبایی، ذکر آن علم رفته استوصف دقیق هر علم، در جای کشف اس
  . نوشته است ایضاح املکنون فی الذیل علی کشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنون، ذیلی با عنوان الظنون

  
  فهرست های جدید 

ت پنج تن از فضال و محققان معارص کارهای فهرست نویسی در سالهای اخیر رونق یافته و این رونق مرهون زح
  : این پنج نفر عبارتند از. کشورمان است

 . عظیم الذریعه الی تصانیف الشیعه حاج آقا بزرگ تهرانی؛ مولف کتاب .۱
 . فهرست کتب چاپی فارسیخانبابا مشار؛ مولف کتاب  .۲
 . فهرست کتب خطی فارسیاحمد منزوی؛ مولف کتاب  .۳
 . محمد تقی دانش پژوه؛ تهیه کننده فهرست بسیاری از کتابخانه های ایران و جهان .۴
 . فهرست مقاالت فارسیایرج افشار، مولف کتاب  .۵

او بدون غرض یا با غرض، در کتاب چهار جلدی . علت تالیف کتاب الذریعه، سخن جرجی زیدان مورخ معروف بود
: که تاریخ ادبیات عرب است، درباره شیعه سخنی بدین مضمون گفت تاریخ آداب اللغه العربیهمشهور خود با نام 

این شد که شیخ آقا » شیعه طایفه ای بود کوچک و آثار قابل اعتنایی نداشت و اکنون شیعه ای در دنیا وجود ندارد«
 ۱۳۷۳م (و شیخ محمد حسین کاشف الغطا ) ق.ه ۱۳۵۴م (بزرگ و دو هم ردیف و دوست علمی اش سید حسن صدر 

ن شدند تا هر یک در باب معرفی شیعه و فرهنگ غنی تشیع کاری بر عهده بگیرند) ق.ه قرار شد عالمه شیخ . هم پی
ره کار . حسن صدر، درباره حرکات علمی شیعه و نشان دادن سهم آنان در تاسیس و تکمیل علوم اسالمی تحقیق کند

شیخ آقا بزرگ . صفحه به چاپ رسید ۴۴۵ق در .ه ۱۳۷۰ال این کتاب در س. شد تاسیس الشیعه لعلوم االسالماو، کتاب 
اما عالمه شیخ محمد حسین کاشف الغطا قرار شد کتاب تاریخ آداب اللغه جرجی . نیز در چاپ آن، دخالت داشت

او نقدی جامع بر هرچهار جلد کتاب جرجی زیدان نوشت و مطالب . زیدان را نقد کند و اشتباهات وی را باز گوید
شیخ . متوجه کرد) حتی خطاهای امالیی(به اصول اصلی آن باز گرداند و مولف را به اشتباهات و خطاهایش مشتبه را 

  . آقا بزرگ نیز متعهد شد فهرستی برای تالیفات شیعه بنویسد
  مرآت الکتب  

ی شیعی مذهب تالیف کرده اند؛ همراه  تالیف میرزا علی آقا ثقه االسالم تربیزی؛ کتابی است در معرفی کتبی که عل
، تا آخر الذریعهق یعنی پیش از تالیف کتاب .ه ۱۳۱۱مولف از سال . با رشح حالی از نویسندگان شیعه به زبان عربی

عمر به تالیف و جمع آوری اطالعات الزم در این مورد پرداخته و انگیزه خود را از نوش این اثر، این گونه بیان کرده 
کشف ر وا داشت، کتابی است که حاج مصطفی ابن عبدهللا استنبولی نوشته و آن را آنچه مرا بر انجام این کا«: است

اما این کتاب شامل کتب هم مذهبان و هم کیشان خود اوست، مگر در موارد کمی که متعرض . نامیده است الظنون
  . منترش شده استاز این کتاب تا کنون سه جلد » کتب مذهب خود شده که در اک موارد هم همراه با اشتباه است

  کشف الحجب و االستار عن احوال الکتب و االسفار
زمانی مولف دست به تالیف این اثر زده است که فهرست نویسی به شیوه . تالیف سید اعجاز حسین نیشابوری کنتوری

معمول، چندان رایج نبوده و از سوی دیگر، کتب شیعه تا آن زمان چندان چاپ نشده بود و فهرست مخطوطات 
بوده و الذریعه و تهرانی در مرآت الکتب این کتاب از منابع مهم ثقه االسالم در . کتابخانه ها هم وجود نداشته است
وده اند   . هر دو به این نکته ترصیح 

  کشف االستار عن وجه الکتب و االسفار
مولف، این کتاب را از نیم قرن پیش در خوانسار با کمبود منابع تهیه . تالیف آیت هللا سید احمد حسینی خوانساری
اثری است که شیخ آقا بزرگ تهرانی پس از اطالع از کشف االستار . کرده که اینک جلد اول آن منترش شده است

وده استبه آن دسرتس الذریعهچگونگی آن، از اینکه در هنگام نگارش    . ی نداشته اظهار تاسف 
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  فهرست کتب چاپی فارسی
انجمن فلسفه و علوم انسانی درصدد برآمد که فهرست جامعی از کتبی که به زبان فراسی در موضوعات ۱۳۳۴در سال 

اید هیاتی اجرای امر را بر عهده گرفت تا در این باب تحقیق . فلسفی و علوم انسانی به طبع رسیده است، فراهم 
در این تحقیق دانسته شد که آقای خانبابا مشار از سالها قبل که در کتابخانه . کند و راه درست کار را ارائه دهد

شامل رشح حال و ذکر آثار کسانی که اثری از آنها به فارسی  –دانشکده حقوق خدمت می کرده، به تدوین اثر جامعی 
ف فهرست کتابهای چاپی فارسی گوید که مدتها به تنظیم مشار در کیفیت تالی. مشغول بوده است - چاپ شده است 

فهرستی به سبک معجم املطبوعات برای کتب فارسی و عربی مشغول بوده و چون انجمن فلسفه و علوم انسانی مشار 
را از قصد انجمن مبنی بر تهیه فهرست جامع کتابهای چاپی فارسی آگاه می سازد، او اسامی کتب چاپی فارسی را از 

  . اشت هایی که فراهم آورده بود، استخراج می کندیادد
فهرست کتب . انتشار داد ذیل فهرست مشارصفحه به عنوان  ۶۷رساله ای در  ۱۳۴۹آقای کرامت رعنا حسینی در سال 

و جلد پنجم در  ۱۳۵۰یک بار با اصالحاتی در پنج مجلد؛ جلد اول در سال . فارسی دو بار تجدید چاپ شده است چاپی
در این چاپ، . در سه مجلد توسط بنگاه ترجمه و نرش کتاب ۱۳۵۲توسط خود مولف و یک بار در سال  ۱۳۵۵سال 

نا حسینی بر آن نوشته در م کتاب درج فهرست شده و ذیلی که آقای کرامت رع ۱۳۴۵کتب از آغاز چاپ تا سال 
ن و شاعران و مصححانی که در تالیف و تدوین . گردیده است جلد سوم به فهرست اسامی نویسندگان کتابها، مرتج

  . کتابها مبارشت داشته اند اختصاص یافته است
ی چاپی و فارسی در دو جلد ؛ پس از انتشار فهرست کتابها»فارسی و عربی از آغاز چاپ تاکنون«مولفین کتب چاپی 

توسط بنگاه ترجمه و نرش کتاب، خانبابا مشار درصدد برآمد کلیه یادداشت هایی را که درباره مولفان کتابهای چاپی 
و جلد ششم آن  ۱۳۴۰جلد اول این کتاب در سال . فارسی و عربی در طول سالها فراهم آورده بود، چاپ و منترش کند

امی مولفان معارص بر حسب نام خوانده و قدما به ترتیب کنیه و لقب و تخلص به اس. منترش شد ۱۳۴۴در سال 
  .هرکدام که بیشرت شهرت داشته اند رده بندی شده است

  . احمد منزوی: فهرست نسخه های خطی فارسی
ت تاریخ و سیر تکامل ادب، دانش و ه هر ملتی به صور . کتب خطی برای هر زبانی پشتوانه دارایی معنوی است

ودار است و نخستین گام برای شناخ و شناساندن یک ملت کهنسال،  حقیقی و واقعی در اوراق نسخ خطی 
مجلد فهرست نسخ  ۸۵احمد منزوی، فرزند حاج آقا بزرگ تهرانی در مدت شش سال، . دستیابی به همه آثار اوست

د مورد رسیدگی قرار داد و پس از استخراج خطی را که حاوی معرفی نسخه های فارسی کتابخانه های ایران و جهان بو 
و برگه نویسی برای هر کتاب و نسخه، فهرست تدوینی خود را به صورت موضوعی تفکیک کرد و در ذیل هر موضوع 

ود فضل تقدم در تهیه فهرست مشرتک نسخ خطی . با رعایت ترتیب الفبایی در ذکر نام کتاب، فهرست خود را مرتب 
ر خود، کتاب مشهور و ) م ۱۹۶۷متوفی (ی ایران شناس فقید انگلیسی فارسی، از آِن استور  است که در طول حیات پر 

میالدی منترش کرد و در آن، نسخ خطی فارسی در علوم قرآنی و تاریخ و  ۱۹۵۸تا  ۱۹۲۷دقیق خود را میان سالهای 
ود... جغرافیا و علوم ریاضی و  کتاب شناسان فرهنگستان علوم شوروی در در سالهای اخیر، بورشفسکی از . را معرفی 

شعبه سن پطرزبورگ، درصدد برآمد تا کتاب استوری را به زبان روسی برگرداند و ضمن نقل کردن به روسی، اطالعات 
اید محقق ایرانی، تقی . به نحوی که متذکر شده، جلد اول این کتاب نیز در دست تهیه است. جدیدی بر آن الحاق 

وده استبینش، بخش هایی ا   . ز کتاب استوری را به فراسی ترجمه 
ادبیات فارسی بر مبنای تالیف استوری را یحیی آرین پور و سیروس اسزدی و کریم کشاورز از روی ترجمه روسی برگل 

توسط موسسه مطالعات و  ۱۳۶۲به زبان فراسی ترجمه کرده اند و ترجمه آنان به تحریر احمد منزوی در سال 
ن جلد اول کتاب استوری است تحقیقات فرهنگی   . در دو مجلد در تهران منترش شده که ه

  : زیرا. اما کار احمد منزوی در تدوین فهرست کتب خطی با این کارها تفاوت دارد
این فهرست به زبان فارسی تهیه شده است و استفاده کنندگان از این زبان، آسانرت آن را مورد استفاده قرار  .۱

 . خواهند داد
هرست مبتنی است بر مجموعه فهرست هایی که در زبان فارسی تهیه شده است؛ مخصوصا که در سالهای این ف .۲

 . هزار نسخه خطی را آقای دانش پژوه معرفی کرده اند که در کتاب استوری نیست ۴۰اخیر حدود 
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یعنی زمان (یخی این فهرست به ترتیب الفبای نام کتاب ها تنظیم شده است و با کتاب استوری که به ترتیب تار .۳
 .  است متفاوت بوده و ناگزیر مراجعه را آسان تر می کند) زندگانی مولفان

همچنین ویژگی های نسخه ها . از هر کتاب نشانی هایی داده و از آغاز هر کتاب، چند کلمه ای نقل شده است .۴
نیازی نداشته باشد و از این را رشح داده تا خواستار این نوع اطالعات، به مراجعه به فهرست اصلی یا اصل کتاب 

همچنین بعضی کتابهایی را شخص آقای منزوی دیده و معرفی کرده که در . حیث بر کتاب استوری مزیت دارد
 . هیچ یک از فهرست های دیگر شناسانده نشده است

  فهرست های محمد تقی دانش پژوه
سال دارد؛ اما  ۷۰رانیان سابقه ای نزدیک به تحقیات ایرانی و اسالمی به روش علمی و مفهوم جدید ان، در میان ای

رات مطالعات خود را در زمینه هایی که در تخصص آنها بوده  متاسفانه فقط چند نفر معدود توانسته اند که نتایج و 
یعنی به این اندازه که . است، به مرتبه و میزانی برسانند که مورد استفاده دانشمندان آن رشته ها در جهان باشد

  . مندان مغرب زمین به نوشته های و آثار آنها استناد کننددانش
در این میان، محمد تقی دانش پژوه یکی از افرادی است که به سبب خدمات بسیار و با ارزشش، مخصوصا از لحاظ 
کارهایی که در زمینه نسخه شناسی و کتابشناسی انجام داده است، بدین مقام و منزلت جهانی رسیده است و محققان 

جهانی بودن خدمات وی، از ممیزات . غربی به تالیفات و فهارس او توجه و آثار وی را مصادر کار خویش قرار داده اند
ن یکه تازی است که در این زمینه خاص و تازه، . برجسته زندگی علمی اوست دانش پژوه در میان مرشقیان، ه

لک دیگر و اند ۴۰کتابخانه ایران و  ۲۵مجموعه از فهارس مربوط به  هیر شوروی، (ی کتابخانه م آمریکا، اتحاد ج
مجموعه خصوصی مهم را تالیف و نرش  ۱۰و ) هندوستان، پاکستان، افغانستان، ترکیه، فرانسه، انگلیس، هلند، عربستان

او در تدارک فهارس خود، بر خالف . هزار نسخه خطی می باشد ۵۰کرده است؛ به نحوی که این فهارس، معرف حدود 
ک فهرست نویسان مرشقی و علی الخصوص ایرانی، سعی کرده است که فهارس و مراجع غربی، یعنی آثار رشق ا

خصوصیت دیگر فهرست های بینش پژوه این است که او . شناسان را در اک زبانها ببیند و به دیده نقد به آنها بنگرد
انده است؛ ولو آنکه در معرفی نسخه ها از معرفی م و تحقیق در احوال مولف و سن الت غافل  جش و بیان احت

  . مجبور باشد چندین صفحه به نسخه ای اختصاص دهد که از حد یک فهرست معمولی خارج شود
اگر تاکنون در تاریخ کتابشناسی اسالمی، تالیفات ابن ندیم و حاجی خلیفه و شیخ آقا بزرگ تهرانی از مآخذ اصلی و 

ه دانش پژوه از نسخه های خطی و میکرو فیلم ها منترش کرده است، در کنار آن آثار اولی بود، اینک فهرستهایی ک
  . برای همیشه مرجع مسلم در تحقیقات اسالمی و ایرانی خواهد بود

می است که در تشکیل مجموعه میکرو فیلمهای  یکی از خدمات بزرگ دانش پژوه که نباید فراموش شود، اهت
عم از انتخاب نسخی که اصل آنها در خارج ایران است و عکس بسیاری از آنها به سفارش ا. کتابخانه مرکزی کرده است

. و سلیقه او تهیه شده است یا نسخی که از مجموعه های خصوصی و کتابخانه شهرستانها عکسربداری گردیده است
  . هرست منترش کرده استجز این برای این میکروفیلمها که تعداد آنها نزدیک به پنج هزار است، تاکنون دو جلد ف

  فهرست مقاالت فارسی ایرج افشار
ام خود را در تنظیم  Index Islamicusانتشار کتاب نفیس  از پیرسن، انگیزه ای شد برای استاد ایرج افشار تا کار نا

اله هزار مق ۲۶شیوه تقسیم بندی کتابی که پیرسن تالیف کرد و فهرست بیش از . فعرست مقاالت فارسی دنبال کند
مربوط به تحقیقات و تتبعات اسالمی را که در مجالت و مجموعه های رشق شناسی به زبانهای اروپایی نوشته شده 
ونه ای  بود انتشار داد و کلیدهای اصلی تحقیق درباره مباحث ایران شناسی و دیگر مسائل خاورشناسی شناخته شد، 

) زمانی که در کتابخانه حقوق خدمت می کرد(شمسی  ۱۳۴۰تا  ۱۳۲۹شد تا ایرج افشار یادداشت هایی را که از سال 
از روی مجله ها و سالنامه ها و مجموعه های فارسی و اردو فراهم آورده بود، به روشی علمی طبقه بندی کند و 

  . را بنیاد نهد فهرست مقاالت فارسیکتاب مفید 
در رفع نقص و جربان مافات بکوشند و واحدی موجب شد تا برخی کتابخانه ها  فهرست مقاالت فارسیانتشار کتاب 

ایرج افشار، تا این زمان چهار مجلد به  فهرست مقاالت فارسیاز . به نام تاالر مجالت در تشکیالت خود به وجود آورند
را در بر  ۱۳۳۸منترش شده و نام و نشان مقاالت فارسی تا آخر سال  ۱۳۴۸جلد اول در سال : این رشح منترش شده است

جلد سوم در سال . شمسی است ۱۳۴۵تا  ۱۳۳۹منترش شده و حاوی مقاالت سالهای  ۱۳۴۸جلد دوم در سال . دارد
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 ۱۳۶۹جلد چهارم که در دست چاپ بود در سال . شامل است ۱۳۵۰تا  ۱۳۴۶منترش شده و مقاالت را از سال  ۱۳۵۵
  . توسط رشکت انتشارات علمی و فرهنگی در تهران انتشار یافت

در زبان فارسی برای تعیین موضوع مجموعه ای از بحث های گفتاری یا نوشتاری به کار می رفت  اصطالح مقاله
مقامات ؛ ۱۷۴روشن، ص . ، تصحیح ممنشآت خاقانی؛ ۱۳۵معین، ص .نظامی عروضی، تصحیح مچهارمقاله مانند (

؛ ۳۹۳مینوی، جلد دوم، ص . مهدوی و م. ، تصحیح یمصنفات بابا افضل؛ ۵،۱۷،۳۸آهنی، صص . ، تصحیح غحمیدی
  ) ؛ همچنین در اشعار نارصخرسو و سعدی۳۲قزوینی، جلد اول، ص . ، تصحیح متاریخ جهانگشای جوینی

اصطالح مقاله برای تعیین . این اصطالح تا پایان قرن سیزدهم هجری برای گفتارها و موعظه ها نیز بکار می رفت
ت فصل، باب، بخش یا گفتار به کار رفته است ت یک کتاب، معادل کل بنابراین کتاب دارای «: به قول نظامی. تقسی

ام آنچه را که در آن باب  به اثر  چهارمقالهلیکن اطالق عنوان » الزم است در بر داردچهار مقاله است که هر یک، 
نظامی عروضی توسط خود او صورت نگرفته، بلکه در حقیقت این عنوان به مناسبت داش چهار مبحث و مقاله بدان 
 .داده شده است و ظاهرا حاجی خلیفه نخستین کسی بوده که اولین بار، این اثر نظامی را به این نام خوانده است

اصطالح مقاله همچنین برای سخنان و گفتار مشایخ صوفیه نیز به کار می رفته است و در این میان، مقاالت شمس و 
  . مقاالت عالءالدوله سمنانی قابل ذکر است

است که از وقتی که صنعت چاپ در قرن سیزدهم هجری در ایران رایج  Articleدر فارسی کنونی، مقاله معادل 
ع نوشته ای جز کتاب که باید چاپ شود، به کار می رود و کسی را که به این کار می پردازد مقاله گردید، برای هر نو 

  . نویس یا مطلب نویس می گویند
از اعرابی «: ابن االعرابی می گوید. مجله در کتابهای لغت، به صحیفه حکمت و کتاب حکمت و ادب معنی شده است

ن که در دست توستدر حالی که کراسه ای در دست داشتم پرسید عالمه دهخدا » م مجله چیست؟ جواب داد ه
آنچه که همچون کتاب و رساله ای »  :دانسته و آن را چنین تعریف کرده است» َمگلِت«اصل این لغت را از کلمه عربی 

  » از اخبار و موضوعات و مقاالت مختلف هفته یا پانزده روزی یا ماهی و جز آن، طبع کنند و انتشار دهند
  : از سخن ابن االعرابی و تعریف دهخدا نکاتی چند در باب مجله به رشح زیر مستفاد می شود

زیرا کُرّاس به معنی جزوه ای از کتاب . شکل و قطع و اندازه آن با شکل و قطع و اندازه معمولی کتاب فرق دارد .۱
 . برگ می باشد ۸۰است که غالبا محتوی 

 . کتاب در بیان یک موضوع واحد می باشد حاوی موضوعات مختلفی است؛ در حالی که .۲
 . نام دارد» مقاله«آنچه تحت عنوان های گوناگون در آن نوشته می شود  .۳
 . ادواری است؛ یعنی در فاصله های زمانی معین منترش می شود .۴
به نحوی که تحت . هر مجله نامی اختصاصی دارد: نام) الف : هر مجله دارای پنج مشخصه به این ترتیب است .۵

ی شود آن ره) ب .نام، هیچ مجله دیگری در کشور و حتی کشورهای دیگر منترش  ره مجله نشانگر این : ش ش
: دوره یا سال) ج .است که چندمین مجموعه ای است که ظرف مدت یک سال یا پس از تاسیس، منترش می شود

ره یک مجله، مبنای رشوع دوره مجله و زمان  ره ای که ظرف معموال زمان انتشار نسختین ش انتشار آخرین ش
در تعیین تاریخ انتشار مجله، : تاریخ) د .مدت یک سال باید منترش شود، پایان دوره یا سال اول آن مجله است

به طور مثال . ابتدا ماه و سپس سال انتشار روی جلد و یا در پشت جلد و هم در صفحه اول مجله درج می شود
ره از مجله ک نرش دانش، سال نهم، : ه معموال در زیر نام مجله چاپ می شود چنین استترتیب معرفی یک ش

ره چهارم    ) ۱۳۶۸خرداد و تیر (ش
ره چاپ و منترش  ره مسلسل هم دارند که نشانگر این است که مجله از بدو انتشار، چند ش بعضی مجله ها یک ش

ره گذاری صفحات مجله نیز سه روش معمول و . کرده است   : جود دارداز لحاظ ش
ره مجله، از صفحه یک رشوع شود و به تعدا صفحه ای که دارد ختم شود .۱   . هر ش
ره های یک دوره پشت رس هم ذکر شود .۲ ره صفحات کلیه ش  . ش
ره گذاری را دارد؛ مانند مجله نرش دانش که عدد پی در پی را در دایره ای سمت راست پایین  .۳ هر دو نوع ش

 .       در سمت چپ پایین صفحه قید می کندصفحه و عدد صحفه آن را 
  . مشخص بودن صاحب امتیاز، مدیر مسئول و هیات تحریریه و نشانی مجله) ۴
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  کتابشناسی، نسخه شناسی و اصطالحات مربوط به آن 
  . در پی بحث فهرست ها و بررسی آنها، جا دارد نخست از کتابشناسی و سپ از نسخه شناسی ذکر به میان آید

نخستین اقدام در . تدوین کتابشناسی ملی به روش جدید چندان سابقه ای ندارد: تاریخچه کتابشناسی ملی در ایران
سال  ۱۰به همت آقای ایرج افشار رشوع شد و حدود  ۱۳۳۳این مورد، تدوین فهرست کتاب های ایران است که از سال 

. ادغام و منترش گردید ۱۳۳۳- ۱۳۳۴ساله  ۱۰کتابشناسی ساله به نام  ۱۰این نرشیه بعدا در یک دوره . ادامه یافت
است که در  ۱۳۴۲-۱۳۴۸کوشش در خور توجه دیگر در این زمینه، گردآوری کتابشناسی موضوعی ایران سالهای 

به انتشار کتابشناسی ملی انتشارات ایران  ۱۳۴۲کتابخانه ملی ایران از سال . ساله است ۱۰حقیقت ادامه کتابشناسی 
با عنوان کتابشناسی  ۱۳۴۹منترش نشد و از سال  ۱۳۴۸و  ۱۳۴۷این کتابشناسی در سالهای . االنه اقدام کردبه طور س

  . به صورت فصلنامه انتشار یافت ۱۳۵۶تا  ۱۳۵۰ملی ایران، ابتدا به صورت ماهانه و از سال 
  کتابخانه ملی و اهمیت وظیفه آن 

غالب کشورهای مهم جهان به این کار . د کتابشناسی ملی استاز میان انواع کتابشناسی، آنکه بیشرت اهمیت دار 
پرداخته اند و در بعضی کشورهای بزرگ، از این نوع کتابشناسی به صورتهای مختلف انتشار می یباد؛ اما آنکه اصلی و 

این وظیفه عبارت است از این که فهرست کلیه . رسمی است، آن است که توسط کتابخانه ملی تدوین می شود
بهایی که در کشور، به هر زبانی چاپ می شود، تحت یک نظم منطقی ماه به ماه یا دست کم فصل به فصل، تهیه کتا

  . و تدوین و به موقع و به فراوانی و ارزانی در رسارس کشور منترش گردد تا در اختیار اهل تحقیق قرار بگیرد
کتابها و مقاالتی که به زبانهای ) ۱: در کتابشناسی مربوط به ایران، مخصوصا سه نوع کتاب و نوشته مورد توجه است

لک مختلف جهان راجع به ایران نوشته شده است کتب و مقاالتی که به زبان فارسی در ایران و یا ) ۲. خارجی و در م
دن اسالمی که در کتب فارسی و ) ۳. کشورهای دیگر انتشار یافته است عربی قدیم، از آثار ایرانیان و به طور کلی 
لک دیگر طبع می شود   . ایران یا م

  اصطالحات کتابشناسی 
در زبان . انتخاب و مصطلح شده است» بیبلیوگرافی«ابتدا باید متذکر شد که اصطالح کتابشناسی در معادل لفظ 

اینک می پردازیم به بیان و رشح اصطالحاتی که در . به کار برده اندعربی، بعضی از فضال در مقابل آن، علم الکتب را 
ل می شود   : این فن استع

ل دارد .1 یکی در مورد کتبی که در تالیف یک کتاب مورد : اصطالح بیبلیوگرافی در کتابهای اروپایی دو مورد استع
خذ و فهرست منابع و یا فهرست استفاده واقع می شود و در فارسی از آن به عنوان فهرست مراجع، فهرست مآ 

 . مورد دیگر، به جای اصطالح کتابناسی و به معنی فهرست کتابهاست. مدارک یاد می شود
اصطالح فهرست در زبان فارسی، در برابر چند اصطالح متفاوت اروپایی، یعنی کاتالوگ، بیبلیوگرافی و ایندکس به  .2

کاتالوگ، . مفهوم و مصداق با یکدیگر اختالف کلی دارنددر صورتی که این سه اصطالح، در . کار برده می شود
اعم (مانند فهرست کتابفروشی یا فهرست یک کتابخانه . فهرست کتبی است که در یک محل معین موجود است

ل لفظ فهرست در این مورد و معنی، جایز و مناسب است). از چاپی یا خطی یا اسناد . در زبان فارسی، استع
رست کتبی است که در یک موضوع یا زبان معین طبع شده و توجهی به مجل وجود آنها نیست؛ بیبلیو گرافی، فه

. در این مورد اصطالح کتابشناسی مناسب به نظر می آید. بلکه منظور از آن، معرفی وجود آنها به طور کلی است
ل لفظ ایندکس، برای الفاظ و اعالم الفبایی انتهای کتاب است  که وسیله سهولت و رسعت در یکی از موارد استع

 . مصطلح ساخته اند» فهرست اعالم و اماکن«مراجعه است و در زبان فارسی، آن را به 
ل می شود که ایندکس، رپرتوار و ابسرتاکت از  .3 اصطالحات دیگری هم برای فهرست کتب و مقاالت استع

ر می رود  . مهمرتین آنها به ش
Abstract لیلی و خالصه موضوعی مقاالت مندرج در نرشیات ادواری، را بیشرت در مورد فهرست تحIndex  را برای

ی فهرستها به کار می برند Repertoirفهرست مقاالت و    .  را در خصوص فهرست اسناد یا مجموعه راهن
  کتابشناسی و فایده آن 

اطالعاتی . ار بگیرد نیستکتابشناسی وسیله تحقیق و تجسس است و نوعا کتاب خواندنی یا متنی که مورد تحقیق قر 
اسم کتاب، نام مولف، مرتجم،م صحح، موضوع، نارش، مجموعه، محل : را که کتابشناسی به ما می دهد عبارت است از
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به همین مالحظه است که معموال کتابشناسی . و تاریخ چاپ، قطع و تعداد صفحات آن و نکته هایی دیگر از این قبیل
  » کتابشناسی وسیله شناخ آثار چاپ شده است«: بارت تعریف می کنندرا در فرهنگها و کتب به این ع

  : مراحل تدوین کتابشناسی عبارت است از
 . شناخ کتابهایی که می خواهیم کتابشناسی از آنها تهیه کنیم .۱
 . ضبط نام و مشخصات الزم کتابها به یک شکل واحد .۲
 . توصیف و معرفی کتابها به حدی که موردنظر و الزم است .۳
 . تسیم بندی به شیوه ای که مراجعه بدان سهل تر و مفیدتر باشد .۴

تا اوایل قرن بیستم، در کتابشناسی ها فقط اسم کتب و رساالت چاپی ذکر می شد و به ندرت ذکر نسخه های خطی 
ل یافته در آنها می آمد؛ در پنجاه سال اخیر، اشاره به مقاالت مندرج در نرشات ادواری در کتابشناسی ها رواج کام

  . اخیرا باب شده است که آثار معترب و مهم پلی کپی شده را نیز در کتابشناسی های علمی ذکر می کنند. است
  اقسام کتابشناسی کلی 

کتابشناسی عمومی آن است که در آن . کتابشناسی را به طور کلی می توان به دو نوع عمومی و اختصاصی تقسیم کرد
هر نوع کتابی در آن فهرست شود و کتابشناسی اختصاصی آن است که فقط از کتب توجهی به موضوع معین نباشد و 

  . مربوط به یک موضوع خاص، فهرست تهیه شود
  انواع کتابشناسی 

کتابشناسی ملی آن است که . هر کتابشناسی، اعم از عمومی و اختصاصی، از دو نوع خارج نیست؛ یا ملی یا بین املللی
کتابشناسی بین املللی نیز آن است که در آن، کتب زبان ها . مملکت یا یک زبان جمع شوددر آن، آثار مربوط به یک 

لک مختلف گردآوری شود   . و م
کند، عبارت است از این که کتابشناسی مربوط به  ری که در کتابشناسی مورد پیدا میتقسیم دیگ: ای کتابشناسی دوره

  . به این دو اعتبار، آن را متوقف یا جاری می گویند. حال باشد یک دوره معین در زمان گذشته، یا مربوط به زمان
مانند کتابشناسی . صورت کتابهایی است که در یک دوره معین از زمان گذشته منترش شده باشند: کتابشناسی متوقف

  . کتب فارسی در عرص قاجار
اینگونه . صورت کتابهایی است که در زمان نزدیک به تدوین کتابشناسی انتشار می یابد: کتابشناسی جاری یا ادواری

  . کتابشناسی ها هفتگی، ماهانه، فصلی یا ساالنه منترش می شوند
  روش تنظیم کتابشناسی 

  : در تنظیم کتابشناسی یکی از سه روش زیر مراعات می شود
مثل کتاب لغت . تیب اسم مولف یا اسم کتاب یا رئوس موضوعات یا مخلوطی از این سهیعنی به تر : الفبایی .۱

 ) فرهنگ وار(
مانند . آن است که ترتیب تقسیم بندی منظم علمی، یعنی مطابق با جدولی معین باشد): موضوعی(دستگاهی  .۲

 . تقسیم بندی دهگانه بین املللی یا دهگانه دیویی و نظایر آن
 . تاریخ انتشار کتاببه ترتیب : سنواتی .۳

  شیوه های فراهم کردن کتابشناسی 
  . در فراهم آوردن کتابشناسی شیوه های مختلفی وجود دارد که به اهم انها اشاره می کنیم

 . در موردی است که کتابشناسی با مالحظه عین کتاب تدوین می شود: بی واسطه .۱
 . دست اول، یا کتب دیگر فراهم شوددر موردی است که کتابشناسی از روز کتابشناسی : با واسطه .۲
مانند فهرستی که در کتابخانه تهیه . در موردی است که فقط مشخصات کتاب در کتابشناسی ذکر شود: سیاه وار .۳

 . می شود
 . در موردی است که مخترصی از موضوع کتاب یا مطالب آن نیز ذکر شود: تحلیلی .۴
 . رنظر شوددر موردی است که در باب ارزش کتاب اظها: انتقادی .۵
 . در موردی است که فقط فهرست بعضی از کتابها بر حسب ارزش آن تهیه شود: انتخابی .۶
در موردی است که به جز مشخصات اصلی کتاب، به وصف نسخه از لحاظ نوع کاغذ، جلد، چاپ و : توصیفی .۷

 . تصاویر و دیگر جنبه های مادی کتاب نیز پرداخته می شود
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بدین معنی که اگر کتابشناسی . همواره برای سهولت مراجعه به کتابشناسی، فهرستهای مختلف برای آن تهیه می شود
اگر کتابشناسی به ترتیب اسم کتاب مرتب . به ترتیب اسم مولف باشد، تدوین فهرست الفبایی نام کتابها الزم است

تابشناسی به ترتیب موضوعی یا سنواتی مرتب شده است، اگر ک. شده باشد، تدوین فهرست الفبایی مولفین الزم است
  . تردیدی نیست که وجود فهرست الفبایی اسم کتاب مولف، مراجعه به کتاب را آسان تر و مفیدتر می کند

معموال کتابهای فرنگی را به اسم مولف آن می شناسند و به همین مناسبت است که در کتابخانه ها و فهرستها و 
اما در کتب رشقی اسالمی، اسم کتاب . اروپایی، به اسم مولف اهمیت می دهند نه به اسم کتابکتابشناسی های 

  . اهمیت دارد و بهرت آن است که در تنظیم کتابشناسی اسالمی بر اسم کتاب تکیه شود
نگارنده  یکی اطالعاتی است در زمینه نام کتاب، نام مولف و. بنابر آنچه نقل شد، کتابشناسی دارای دو مفهوم است

مفهوم دیگر کتابشناسی عبارت است از مجموعه منابع و مآخذی که درباره . آن، سال نگارش، بخشها و فصول کتاب
  .مانند چند اثر کتابشناسی که در سالهای اخیر تالیف و تدوین شده اند. موضوعی خاص وجود دارد

  نسخه شناسی 
ی را از حیث تعداد صفحه، قطع، نوع و رنگ کاغذ، رنگ نسخه شناسی بیشرت به کتب خطی اختصاص دارد و کتاب خط

برای مثال طرز . جلد، نوع خط و رسم الخط، آرایش های کتاب و تعداد سطر در هر صفحه، بررسی و معرفی می کند
نسخه خطی ناقصی که کتابت آن، «: معرفی یک نسخه خطی را که توسط آقای ایرج افشار بیان شده است می آوریم

به زبان فارسی به دست ) ع(ز نیمه اول قرن هفتم هجری است؛ در مناقب و اثبات خالفت حرضت علی به ظن قوی ا
چهل و هشت : مشخصات نسخه شناسی آن، چنین است. استتبرصه العوام و یکی دیگر از آثار فارسی مولف ... آمده

توضیحات مربوط به عناوین ورق، قطع وزیری با کاغذ زرد رنگ کلفت، به خط نسخ خوش و مرکب قهوه ای رنگ؛ 
  » ابواب با شنگرف تحریر شده است؛ عده سطور هر صفحه هفده سطر است

در  حدود العا من املرشق الی املغربمثالی دیگر برای نسخه شناسی، نسخه منحرص به فردی است که امروز از کتاب 
این . لی الفارسی استنساخ شده استق به دست ابواملوید عبدالقیوم بن الحسین بن ع.ه ۶۵۶دست است و در سال 

کاتب نامربده خوش خط . است ۱۳*۲۰طول و عرض قسمت نوشته شده . سانتیمرت است ۱۸*۲۸برگ  ۳۹نسخه دارای 
روی هم رفته، این نسخه سا و . کاغذ این کتاب، معروف به خانبالغ است. بوده و قلمش ترکیبی از نسخ و ثلث است

یعنی نیمی از سطور ( ۳۹کمی آسیب دیده و قسمت پایین برگ  ۲۹و  ۲۸برگهای  فقط. بی عیب به دست آمده است
ه کتاب، تقریبا . پاره شده و از میان رفته است) ۲۳تا  ۱۷ بنابراین قسمتی از نسخه که درباره آفریقاست و مطالب خا

  . غیرقابل استفاده می باشد
است که آقای محمد تقی دانش پژوه ضمن فهرست کتب ونه دیگری برای نسخه شناسی، نسخه ای از  آتشکده آذر 

ره اول سال هشتم مجله دانشکده ادبیات در مهر  : معرفی کرده است ۱۳۳۹خطی کتابخانه دانشکده ادبیات در ش
باری آقا میرزا مرتضی قلی، عنوان شنگرف، جدول و  ۱۲۲۷ب؛ نستعلیق غالمعلی بن محمد شیرازی در محرم - ۱۳۳«

و الجورد وزر با رس لوح زرین، یادداشت های قزوینی در آغاز و انجام هست و او فهرستی در  ستون بندی شنگرف
  »آغاز نسخه برای کتاب نوشته است

  
  خصوصیات کتابهای مرجع

ها کتابهایی را که در خصوصیاتی مشابهند، در بخش کتب مرجع نگهداری می کنند که معموالٌ در این  در کتابخانه
  :این خصوصیات را به رشح زیر می توان دسته بندی کرد .به قفسه ها آزاد استبخش مراجعه مستقیم 

ی. ۱ لی در موضوع  این نوع کتابها معموالٌ دانش بخصوصی را عرضه  بیش اج کنند وشخص برای کسب اطالع ک
ی کن   . دمعینی به آنها مراجعه می کند و معموالٌ کسی این کتاب ها را از ابتدا تا انتها مطالعه 

تواند مطلب مورد  تدوین این نوع کتابها عموماٌ بر مبنای نظم خاصی است، به نحوی که مراجعه کننده به آسانی می. ۲
  .نیاز خود را بیابد

ت و عبارات، اغلب از عالمتها و نشانه ها و رموزی استفاده می. ۳ شود که  در هر کتاب مرجع، برای پرهیز از تکرار کل
  .در مقدمۀ کتاب از این عالمتها و رموز آگاهی حاصل کندمراجعه کننده باید 

  .عبارتهای این نوع کتابها کوتاه و عنوان ها ساده و خالی از لقب سازی و عبارت پردازی است. ۴
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تواند با اطالع از  شود و مراجعه کننده می در هر مطلبی معموالٌ تاریخچه و منابع و مأخذهای آن مطلب معرفی می. ۵
شده تحقیق وسیعرت خود را آغاز کند؛ در نتیجه مطالب مندرج در این کتابها مستند و در ضمن همراه با مأخذ داده 
به عبارت دیگر این نوع کتابها رابطی هستند بین محقق و منابع تحقیق و به منزلۀ کلیدی هستند برای . شواهد است

  .حل مشکالت و یاف پاسخ سؤاالت
املعارفها، فهرستها، کتابشناسیها، کشف البیاتها، و کشف اآلیات و کشف املطالب و  کتابهای لغت و اصطالح دایرة. ۶

  .شوند برخی معجمها از این نوع کتب و مراجع شناخته می
  

  کشف اآلیات و کشف املطالب القرآن 
تهیه  مضامین مختلف و متنوعی که در قرآن کریم مندرج است، باعث شده که اهل تحقیق فهرستهای مختلفی برای آن

نوع دیگری از فهرست که برای قرآن کریم تهیه کرده اند، فهرست موضوعی . از آن جمله، کشف اآلیات است. کنند
در اوراق انبوه اسالمی، و در متون نظم و ن فارسی، کمرت ورقی می توان یافت که در آن کلمه ای از قرآن بی . است

ت آن نشده باشد و در همه این موارد الزم است که به کمک کشف  بدیل نیامده باشد و یا اشاراتی به آیات و کل
ت عربی باز شناخته شود ت و یا اشارات راه یافته آید و آیات قرآنی از دیگر عبارات و کل   . اآلیات، بدان کل

  کشف اآلیات 
ره آیه و سوره هایی را که کلمه  کشف اآلیات فهرستی الفبایی از الفاظ قرآن است که با مراجعه به آن می توان ش

ت قرآن مجید که آن را . مورد نظر در آن آمده است به دست آورد ت«تنظیم فهرست الفاظ و کل نیز » کشف الکل
ست؛ ولی متفکران غربی که متوجه تاثیر عظیم قرآن کریم در می نامند از دیرباز مورد توجه دانشمندان اسالمی بوده ا

  . قرش بزرگی از جامعه برشیت شدند، برای سهولت دسرتسی به مطالب قرآن، فهرستهای گوناگونی تنظیم کرده اند
وده اند ت، فهرست الفاظ را مرتب  ن، بر اساس ماده و ریشه کل ت قائم، مقام،. اغلب دانشمندان مسل  مثال کل

آمده و کسی که بخواهد این الفاظ را در کشف » ق و م«اقام، اقیموا، قیام، قوامون، قیّوم، تقویم و قم در ذیل ریشه 
ی کند و . اآلیات  جستجو کند، باید از ریشه آنها اطالع داشته باشد به همین جهت، این روش نیاز همه طالبان را رفع 

البته این افراد نیز گاه برای پیدا . فی دارند می توانند از آن بهره بربندتنها کسانی که با علم رصف عربی آشنایی کا
  . کردن کلمه مورد نظر خود، با مشکل مواجه می شوند

یی کسانی که به زبان عربی تسلط ندارند، براس استفاده آسان تر از  گردآورندگان این نوع فهرستها، به منظور راهن
  : منظم شده اند، پیشنهاداتی به این رشح داده اندکشف اآلیاتی که به طریق ریشه ای 

چون اسم در زبان عربی کمرت دچار ترصف و دگرگونی می شود، بهرت است مراجعه کنندگان، اسم یا اسامی ای که ) الف
  . در عبارت است، مورد توجه قرار دهند و آنرا در معجم بیابند

بقه ذهنی دارد، در نظر گرفته و امثال و تشابه های آن کلمه را پژوهنده در هر عبارت، کلمه هایی را که بیشرت سا) ب
اید تا بتواند ریشه کلمه مورد نظر را بیابد مثال کلمه . به خاطر بیاورد و به حروف مشرتک آن کلمه ها توجه 

ریشه در عبارت است؛ کلمه های مشابه آن نظیر مسوول، مساله و مسائل را در نظر آورد و به سه حرف » مسوولون«
  . است واقف شود و در فهرست، در ذیل این ریشه به جستجو بپردازد» الم«و » همزه«و » سین«ای کلمه که 

اگر از راههای مذکور در بند الف و ب نتیجه حاصل نشد، کوتاهرتین کلمه سه حرفی یا چهار حرفی را مورد دقت ) ج
ل و آزمایش، حرف ا ول و دوم وسوم آن را مالک تفحص قرار دهد و اگر قرار دهد و با قدری حوصله به صورت احت

. قرار داشت آن حرف را به حساب نیاورد و ما بعد آن را مالک جستجو قرار دهد» ا، ت، ی، ن«در اول کلمه، حروف 
ت » یجعل، یکفر، یظل، یسجد، یکذبون، یشکرون«مانند  » جعل، کفر، ظّل، کذب، شکر«که به ترتیب مذکور، کل

  .  شه آنهاستحروف اصلی ری
  دو کتاب مهم کشف اآلیات 

  کشف اآلیات رامیار 
. یکی از محققان ایرانی که روش سهل و ساده ای در تنظیم کشف اآلیات به کار برد، مرحوم دکرت محمود رامیار است

پیدا کردن هر کلمه در قرآن از روی مجموعه ای که این استاد فقید تدارک دیده، حتی برای آنها که فقط خواندن م 
ت به جز حروفی مانند ِمن، . مکان داردقرآن را آموخته اند و سواد عربی ندارند به سهولت ا ام کل در این فهرست، 

نطوری که  ، ما و حروفی از این قبیل که زیاد تکرار شده اند، بدون توجه به ریشه کلمه و ه ، اَنَّ َمن، علی، فی، اِنَّ
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لمه می آیند، همچنین باید توجه داشت، حروفی که در اول ک. نوشته می شود به ترتیب حروف الفبا ضبط شده است
  . همچون سین، سوف و الم امر به حساب نیامده اند

ره سوره و بعد از دو نقطه، عدد آیات در سمت  در این فهرست، ابتدا کلمه نوشته شده و در زیر آن، سمت راست، ش
  . چپ قید شده است

  یََودُّ : مثال
۲            :۹۶،۱۰۵ ،۲۶۶   
۴            :۴۲   
۱۵          :۲   
۷۰         :۱۱  

 ۱۰۵و  ۹۶سه مورد در سوره دوم در آیات . در شش مورد قرآن ذکر شده است» یََودُّ «این مثال نشان می دهد که کلمه 
  .  ۱۱؛ یک مورد نیز در سوره هفتادم آیه ۲؛ یک مورد در سوره پانزدهم آیه ۴۲؛ یک مورد در سوره چهارم آیه ۲۶۶و 

  ریم املعجم املفهرس اللفاظ القرآن الک
ت تنظیم  یکی از دانشمندان مرصی به نام محمد فواد عبدالباقی، معجمی از الفاظ قرآن به ترتیب الفبایی از ریشه کل

منصور . نامیده است که به اختصار معجم املفهرس نیز می نامند املعجم املفهرس اللفاظ القرآن الکریمکرده و آن را 
ب نوشته، آورده است که اروپاییان برای تحقیقات مورد نظر خود، فهمی در مقدمه ای که به عربی بر این کتا

فهرستهای گوناگونی از قرآن ترتیب داده اند؛ از آن جمله فلوگل مسترشق آملانی بود که کتاب نجوم الفرقان فی اطراف 
  . میالدی در الیپزیک به چاپ رساند ۱۸۴۳القرآن را در سال 

  مزیت معجم املفهرس بر کشف اآلیات ها 
ام آیه . در معجم، همه آیاتی که متضمن لفظ مورد نظر هستند در یک جا در دسرتس پژوهنده قرار دارد گاهی 

مندرج است و گاهی که آیه طوالنی است، بخشی از آیه که کلمه مورد نظر در آن بخش، افاده معنی می کند ذکر 
  . تلقی می شودبا این ترتیب، معجم املفهرس، تا حدی کشف املطالب هم . شده است

ی اسالمی، سنتی بوده و هست که هر گاه بخواهند درباره مطلبی بحث کنند، در آغاز کار، آیات الهی  در بین عل
عالمه مجلسی است  بحار االنوارونه بارز این امر، . راجع به آن مطلب را ذکر می کنند و سپس وارد بحث می شوند

وده استکه در اول هر فصل، آیات مربوط به آن فص این کار، رفته رفته شکل منظم تری . ل را به خوبی جمع آوری 
یافت و فهرستهای موضوعی قرآن، تهیه شد؛ به نحوی که امروز تحقیق در مطالب قرآن به مدد این فهرستها آسان تر و 

  . دقیق تر شده است
ن است که  مرحوم حاجی علی خان آنچه اخیرا به نام کشف املطالب در آخر قرآن ها چاپ می شود، ه

دالسلطنه  ن زمان به بعد، در ) ق.ه ۱۳۱۳متوفی (اعت از روی قرآن ترجمه ژول البوم فرانسوی تهیه کرده بود و از ه
دالسلطنه، خود نیز مدخل هایی به این فهرست افزوده بود و یک دیباچه . آخر برخی قرآن ها چاپ شده است اعت

باب تقسیم کرده و آیات مربوط به هر  ۱۸بوم، قرآن را بر حسب موضوع به ژول ال . ماده دارد ۷۲۰الفبایی در 
میالدی در  ۱۸۷۸صفحه دارد که در سال  ۷۹۵کتاب وی، . موضوعی را در ذیل عنوان فرعی از آن باب گرد آورده است

ی دانست و برای این کار، از ترجمه فرانسه کازیمیرسکی استفاده کر . پاریس چاپ شد به همین جهت . دالبوم عربی 
اند تفصیل اآلیات این کتاب بعدها توسط محمد فواد عبدالباقی تحت عنوان . کتاب او از سقطات و لغزش ها مصون 

م مستدرکی از ادوارد مونته به عربی چاپ شد القرآن الحکیم ن کتاب، . به انض چندی پیش تفصیل اآلیات و اخیرا ه
م مستدرک مذکور با ترجمه فا   . رسی نیز انتشار یافته استبه انض

فهرست های موضوعی دیگری نیز از قرآن کریم منترش شده است که هر یک به جای خود، دارای ارزش خاص ولی در 
ل الزم است دکرت رامیار در ادامه مقدمه اش بر کشف املطالبی که تدارک دیده، پس از . عین حال فاقد جامعیت و ک

ل الزم را ندارند، می نویسدذکر این نکته که فهرستهای موض بدین جهت سعی شد تا حد «: وعی پیشین، جامعیت و ک
در این فهرست، از کار گذشتگان و حتی . مقدور، فهرست کاملی هم از مطالب قرآن تهیه و ضمیمه فهرست الفاظ شود

  »  ل نسبی نیستو خالی از تازگی و ک.... متاخران با مراجعه به تفسیرها و کتب دیگر، بهره ها گرفته شد
ت ذیل است   : فهرست مطالب رامیار شامل تقسی
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عیات    )  ۲کاالها، رنگ ها و پوشیدنی ها    ) ۱ اخالق و ) ۵اخالق و خوی پسندیده    ) ۴احکام و حدود    ) ۳اجت
ثیالت    ) ۸هللا تبارک و تعالی    ) ۷اعالم    ) ۶خوی نکوهیده     پیامربان و ) ۱۰رق    امم و ف) ۹امثال سائره و 

ن    ) ۱۲انسان    ) ۱۱پیامربی و خاتم النبیین     تاریخ و قصص، ذیلی تحت عنوان اشارات    ) ۱۴بنی ارسائیل    ) ۱۳ای
ن و کیهان   ) ۱۸دین   ) ۱۷چهارپایان و رستنیها   ) ۱۶جنگ و جهاد و هجرت    ) ۱۵ شیطان و ) ۲۰رشک   ) ۱۹آس

نی؛ قرآن، کتب مقدس   ) ۲۴دانش   ) ۲۳عقاید   ) ۲۲پرستش   ) ۲۱جن     ) ۲۶کفر و ارتداد و نفاق   ) ۲۵کتابهای آس
ت    عی   ) ۳۱ترسایان   ) ۳۰فرشتگان   ) ۲۹مخاطبات و خطاب   ) ۲۸محرمات   ) ۲۷مبه   . یوم القیامه) ۳۲نظام اجت

  )الفهرس املوضوعی للقرآن الکریم(فرهنگ موضوعی قرآن مجید 
این فرهنگ در حقیقت یک کشف املطالب به شیوه جدید است که آقایان کامران فانی و بهاءالدین خرمشاهی تدوین 

کتاب به زبان عربی است، ولی هرجا الزم بوده از مرتادفات فارسی به نص . در تهران منترش کرده اند ۱۳۶۴و در سال 
  .   عربی ارجاع داده شده است

دن دارد، از دیرباز موجب شده تا دانشمندان به پژوهش اهمیتی که قر  :تاریخ قرآن آن از نظر نفوذ و تاثیر در عا 
در اطراف الفاظ و معانی آیات و ترتیب سوره ها و شان نزول و تاریخ نزول و سایر مسائل مربوط به قرآن بپردازند و 

ده تحقیقات و مطالعات نویسندگان ق، زب.ه ۸۴۹سیوطی، متولد سال . کتاب های متعددی راجع به آن تدوین کنند
تالیف  االتقان فی علوم القرآنسلف را در پیرامون قرآن جمع آوری کرده و از مجموعه آنها، کتاب سودمندی به نام 

این کتاب، بهرتین ماخذ جامع برای تحصیل اطالعات درباره قران است و پژوهندگان از مراجعه به آن، . کرده است
  . ناگریزند

اخیر، تنی چند از محققان که درباره قرآن تحقیقاتی انجام داده اند، در زمینه تاریخ قرآن نیز تالیفاتی انجام  در سالهای
این کتاب ساده نوشته . تالیف دکرت محمود رامیار از انتشارات امیر کبیر تاریخ قرآناز آن جمله است کتاب . داده اند

ها و جداولی که در پایان کتاب آمده، دسرتسی به مطالب مورد فهرست . شده است تا برای عموم در خور فهم باشد
وده اند. نظر را آسان ساخته است   . کتاب دیگری نیز، آقای دکرت محمد باقر حجتی تالیف 

  )فرهنگ آماری قرآن کریم(املعجم االحصائی اللفاظ القرآن الکریم 
ی موسسه انتشارات آستان قدس رضوی مشهد چاپ این کتاب که تالیف دکرت محمود روحانی است، در سه مجلد از سو 

، بر پایه اندیشه بررسی آماری قرآن کریم و تجاربی املعجم االحصائی«: مولف در مقدمه چنین آورده است. شده است
  » در زمینه معجم های قرآنی و کشف اآلیاتها تدوین شده است
***  

  حدیث  منابع 
آمده ... حدیث در لغت به معنی تازه، جدید، چیز یا سخنی نو و هم به معنی مطلب، واقعه، پیش آمد، ماجرا، خرب و 

ه . است حدیث در اصطالح محدثان امامیه، قول یا فعل و یا تقریر معصوم و هر آن چیزی است که از پیغمرب و ا
حدیث، آن چیزی است که به معصوم نسبت داده شود؛  :مطابق سندی نقل شده باشد؛ و نیز گفته اند) ع(معصومین 

ل می » حدیث«را مجازا به معنی » خرب«اهل حدیث، اصطالح . قوال، فعال و تقریرا و صنعًه که اقسامی دارد استع
  .   است» حدیث«نیز به معنی » اثر«و » روایت«دو اصطالح . کنند

  تاریخ تدوین حدیث 
خستیم کتابی که در طول تاریخ تدوین حدیث، در خصوص حدیث و روایت تدوین برخی از محققین عقیده دارند که ن

به رشته تحریر درامد و به آن، صحیفه ) ع(و به خط امیراملومنین علی ) ص(گردید، کتابی بود که به امالی رسول خدا 
  . یا جامعه می گفتند

  محمدون ثالث اوایل 
نیز می گویند، چهار کتاب حدیث گرد » محمدین ثالث اوایل«نان را سه تن ایرانی با نام محمد و کنیه ابوجعفر که آ 

  . آوردند که هر کدام بعد از قرآن، رکنی از ارکان مکتب شیعه را تشکیل می دهد
  : اصول کافی

سال به طول انجامیده و اهمیت آن، به اندازه ای است  ۲۰اثری از ابوجعفر محمد بن یعقوب کلینی؛ تالیف این کتاب 
د بزرگ سده سوم هجری دانسته اندکه کلین حدیث  ۱۹۹هزار و  ۱۶تعداد احادیث مندرج در اصول کافی را . ی را مجدِّ

که با تعیین نوع حدیث از حیث  مرآت العقولنوشته به نام  اصول کافیعالمه مجلسی، رشحی بر . بر شمرده اند
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ن سالی دانسته اند که علی .ه ۳۲۹یا  ۳۲۸وفات کلینی را سال . به رشح آنها پرداخته است... صحیح، حسن و  ق در ه
  . بن محمد سمری، آخرین نواب رابعه و نیز علی بن بابویه قمی درگذشتند

اثری از شیخ ابوجعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه قمی ملقب به شیخ : من ال یحرضه الفقیه
ان دیگر نکردم که هر چه به ایشان برسد از روایات، در من مانند مولف«: صدوق، او در اوایل این کتاب می نویسد

بلکه در این کتاب ذکر کنم آنچه را که به آن فتوا می دهم و حکم الهی می دانم و جزم به ...تصانیف خود ذکر کنند
  » صحت آن دارم که معصوم فرموده و اعتقاد دارم که حجت است بین من و پروردگار

 ۱۳۷۷این کتاب با تعلیقاتی در سال . ر این کتاب به زبان فارسی نوشته استعالمه محمد تقی مجلسی، رشحی ب
م شیخ علی آخوندی در دارالکتب االسالمیه  ۱۹۵۷شمسی مطابق با  میالدی توسط سید حسن موسوی الخرسان به اهت

 کرده است و را علی اکرب غفاری تصحیح و در چهار جلد منترش من ال یحرضه الفقیهم کتاب . نجف چاپ شده است
عالوه بر تصحیح، اسناد احادیث را که شیخ صدوق در آخر کتاب خود آورده، از روی سایر کتابهای شیخ، کامل کرده 

نجا مدفون گشت.ه ۳۸۱فوت شیخ صدوق، در سال . است   . ق در ری رخ داد و در ه
 ۳۸۵یخ طوسی؛ والدت او در سال دو اثر از ابوجعفر محمد بن الحسن بن علی طوسی ملقب به ش :تهذیب و استبصار

وده است. ق رخ داد.ه ۴۶۰و وفاتش در  محمد باقر . شیخ طوسی در این دو کتاب، آنچه به فروع تعلق دارد استقصا 
  . ، صحاحی ترتیب داده استمن ال یحرضه الفقیهبهبودی از این دو کتاب و کتاب 

ام احادیث و اخبار است،  ۳۰کتاب مهم دیگری که حاصل  :بحار االنوار  بحار االنوارسال کار و زحمت در گرداوری 
این کتاب را نیز از این جهت معرفی می کنیم که . تالیف عالمه محمدباقر مجلسی فرزند محمد تقی مجلسی است

ر ترتیب داد و احادیث آن را نقد و سال رنج برد تا فهرستی بر بحار االنوا ۳۰شیخ عباس بن محمد رضا القمی هم 
  . ارزیابی کرد
شیخ عباس قمی علم حدیث را از رشیفرتین علوم اسالمی محسوب می دارد و آن را محوری می داند که : سفینه البحار

نان، واجب کفایی و حقی  دیگر دانشهای اسالمی بر مدار آن قرار دارند و بر این اساس، دانس علم حدیث را بر مسل
ر می آوردا مجلسی ترتیب داده و آن را  بحاراالنوارشیخ عباس در مقدمه فهرستی که برای کتاب . ز حقوق دین به ش

نامیده، در احوال خود چنین آورده که از ابتدای جوانی به آموخ علم حدیث، حریص بوده و ولعی  سفینه البحار
ام کتب این دانش را مطالعه کرده و از می عالمه مجلسی را که به نظر وی بحاراالنوار ان آنها کتاب داشته است و 

نطور که شیخ عباس قمی، در مقدمه کتاب خود . کتابی جامع و بی همتا آمده، برای تهیه فهرست برگزیده است ه
ام جامعیت، کتابی مشتت است بحاراالنواربیان کرده،  ی . با  به نوعی که برای هیچ کس احاطه کامل بر آن میرس 

  . باشد و برای یاف مطلبی در آن، چاره ای نیست جز اینکه جوینده وقت بسیاری رصف تتبع و مطالعه آن کتاب بکند
یمی آِمدی  : غرر الحکم و درر الکلم ل الدین محمد ) ق.ه ۵۱۰متوفی (اثری از عبدالواحد بن محمد  با رشحی از ج

آمدی عا محدث و شیعی اثنی عرشی . لدین محدث ارمویخوانساری و با مقدمه و تصحیح و تعلیقات میرجالل ا
ت منسوب به حرضت امیر  وده ) ع(بوده و کل را به صورت کتابی جامع در آورده و به ترتیب حروف الفبا مرتب 

آمدی در آغاز کتاب . در این کتاب می توان مآخذ برخی از مضامین اشعار و نوشته های فارسی را به دست آورد. است
ت امام املتقین علی «: چنین گفتهخود  را گردآوری کرده است؛ ) ع(جاحظ با همه فضل و دانش خود، صد کلمه از کل

ی رسم، هزار برابر آن را گرد اورده ام بر غرر الحکم و درر الکلم رشوح متعددی » لیکن من با اینکه در دانش به او 
نگاشته و شادروان جالل ) ق.ه ۱۱۲۵متوفی (ل خوانساری نیز نوشته شده که مشهورترین رشح فارسی آن را آقا ج

الدین حسینی ارموی معروف به محدث، آن را تصحیح کرده و مقدمه و حاشیه و فهرست نوشته که انتشارات دانشگاه 
 .  تهران آن را در هفت جلد چاپ کرده است

صورت گرفته وترجمه ها و رشحهای متعددی در مورد نهج البالغه کارهای تحقیقی زیادی . نهج البالغه و معجمهای آن
، که ترجمه ورشحی است از نهج البالغه، تألیف مال »تنبیه الغافلین وتذکرة العارفین« از آن دردست است، مصحح کتاب

رشح از نهج البالغه معرفی کرده  ۸۱مرحوم امینی در الغدیر « :درمقدمه می گوید.) ق.هـ  ۹۸۸متوفی (فتح هللا کاشانی
وده استو شیخ  این . آقا بزرگ طهرانی در الذریعه بیش از یکصد و پنجاه رشح و ترجمۀ این کتاب بزرگ را ذکر 

  ».رشوح بعضی فارسی و بعضی عربی است، وتعداد کمی از آنها به صورت چاپی در آمده است
ونه از آخرین فعالیت های ادبی دربارۀ نهج البالغه را انتخاب و  ازمیان ترجمه ها وکارهای تحقیقی، در اینجا چند 

  :معرفی می کنیم
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تألیف کاظم محمدی و محمد دشتی؛ که به مناسبت هزارۀ سید رضی چاپ ، معجم املفهرس اللفاظ نهج البالغه
کتاب دارای مقدمه ای است که در آن خصوصیات کتاب و عالئم اختصاری آن توضیح داده شده . ومنترش شده است

ره گذاری خطبه ها و رساالت و م کاملی که از نهج ا .است لبالغه به همراه فهرست لغات آن در کتاب آمده، وش
ت قصار، مراجعه به عبارات مورد نظر را برای اهل تحقیق آسان می سازد   .کل

م جدول اسامی کتب و  در پایان کتاب دو فهرست نیز آمده است یکی فهرست مصادر و مراجع نهج البالغه به انض
برحسب ترتیب ابجدی، و دیگر جدول اختالف نسخ و هم مستدرک آن که از حیث تحقیق در نهج البالغه  مؤلفان آنها

  .از جهات مختلف مفید فایده تواند بود
، تألیف اویس کریم محمد؛ کتاب شامل بیست و سه باب و متجاوز از ششصد مدخل و املعجم املوضوعی لنهج البالغه

که برای هر مبحثی استخراج شده به مراتب از عبارتهای فهرستهای دیگر بیشرت مبحث یا موضوع است، و عبارتهایی 
کتاب، نام کتابهایی که قبالً در این زمینه تألیف شده وخصوصیت هر یک آمده است، واختالف نوع  در پیشگفتار .است

الغه را به دست می دهند و روش این معجم با کتابهای مشابه چنین ذکر شده که برخی از آنها فقط الفاظ م نهج الب
وده و برخی هم فقط به اهم موضوعات نهج البالغه اشاره کرده اند؛  وبرخی، موضوعات و جای آن را در کتاب عرضه 

  . در آخر کتاب فهرست تفصیلی مطالب کتاب درج شده است. سپس مؤلف مزیتهای معجم خود را برشمرده است
تألیف جواد مصطفوی خراسانی؛ مقدمۀ کتاب به زبان فارسی هم ترجمه ، الکاشف عن الفاظ نهج البالغه فی رشوحه

مؤلف روش کار خود را در این مقدمه رشح داده و طرز مراجعه به . شده و برای همگان قابل استفاده گردیده است
  .کتاب را متذکر شده است

مین علیهم السالم، باید صورت یکی از کارهای اساسی که در مورد احادیث، اعم از قدسی و نبوی و مروی از معصو 
گیرد، تدوین یک فهرست و معجمی از الفاظ آن احادیث است؛ کاری نظیر معجم املفهرس اللفاظ النبوی که در دهه 

  .های اخیر صورت گرفته است
  املعجم املفهرس اللفاظ الحدیث النبوی

وده و در ) میالدی ۱۹۳۹متوفی (ونسنگ . ی.این کتاب را تنی چند از مسترشقان زیر نظر دکرت ا تنظیم و تدوین 
چاپ شد فهرستی است از  ۱۹۸۸جلد هشتم که در سال  .مجلد منترش کرده اند ۸میالدی در لیدن، در ۱۹۶۳ـ۵سالهای 

برای مجلدات پیشین حاوی فهرست الفبایی نام اشخاص، اماکن و سور و آیات قرآنی مورد اشاره در خالل احادیث و 
  )بر حسب سوره و آیه(است برای اشارات قرآنی مندرج در احادیث نیز فهرست جداگانه ای 

  تدوین حدیث در اهل سنت
ی اهل سنت در زمینۀ حدیث    :از قرار ذیل است) مربوط به قرون دوم و سوم هجری(مشهورترین آثار عل

  . ) ق.ه ۱۵۰. م(، اثر عبدامللک بن عبد العزیز بن جریح کتاب السنن.  ۱
ۀ چهارگانه اهل سنت . )ق.هـ  ۱۷۹. م(اثر مالک بن انس ، املوطأ کتاب. ۲   .است) امام مالکیه ( ، وی یکی از ا
وده است. )ق.هـ  ۲۰۴. م(مسند حسن بن زیاد لؤلؤیی . ۳   .، وی مسند ابی حنیفه را گردآوری و تنظیم 
ابله، از مذاهب اربعۀ اهل سنت ، او امام حن. )ق.هـ  ۲۴۱. م(مسند ابی عبدهللا احمد بن محمد بن حنبل شیبانی  .۴

  .می باشد و مسند او مشهور و معروف است
عیل بخاری الصحیح کتاب. ۵   .، که یکی از صحاح ستۀ اهل سنت است. )ق.هـ  ۲۵۶. م(، اثر محمد بن اس
ن بن سعید بن خالد شافعی . ۶   . ).ق.هـ  ۲۸۰. م(مسند ابی سعید عث

در عا اهل سنت اشتهار یافت ـ ، مجموعه های حدیث اهل سنت که در مالک بن انس ـ که » موطأ«پس از کتاب 
  :است، به ترتیب ذیل شکل گرفت) ششگانه( رأس آنها صحاح سته 

عیل بخاری صحیح بخاری یا جامع الصحیح. ۱   ؛. )ق.هـ  ۲۵۶. م(، از ابو عبدهللا محمد بن اس
  ؛. )ق.هـ  ۲۶۱. م(ی صحیح مسلم، از ابو الحسن مسلم بن حجاج قشیری نیشابور . ۲
  ؛. )ق.هـ  ۲۷۵یا  ۲۷۷.م(، از محمد بن یزید بن ماجه قزوینی سنن ابن ماجه .۳
ن بن اشعث بن اسحاق سجستانی سنن ابی داود، . ۴   ؛. )ق.هـ  ۲۷۵. م(از سلی
  . )ق.هـ ۳۰۴. م(، از ابو عیسی محمد بن عیسی بن سوره سنن ترمذی یا جامع ترمذی. ۵
  . )ق.هـ ۳۰۴. م(ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی نسائی ، از سنن نسائی. ۶
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  دایرة املعارف یا دانشنامه و خصوصیات آن 
خالصۀ مستند و قابل فهمی از مجموع معارف «: کوتاهرتین تعریفی که از دایرة املعارف می توان یافت این است

در زبان های  املعارف رادایرة» . برشی ـ در همۀ رشته های دانش انسانی و یا در رشته ای معین ـ به ترتیب الفبایی
  .گویند )ENCYCLOPAEDIA(اروپایی انسیکلوپدیا 

  :                                                                      دانشنامه ها را به رشح زیر می توان طبقه بندی کردخصوصیات 
ٌ ناظر به لغات است، و حال آنکه دایرة املعارف  ـ تفاوت اساسی آن با لغت نامه ها در این است که لغت نامه اساسا

بیش مخترص از آنهاست ناظر به اطالعاتی در باب موضوعهای ی توان . مختلف و بحث ک معهذا در بسیاری از موارد 
  .در حد قاطعی بین کتاب لغت و دایرة املعارف معین کرد

ٌ جزو کتابهایی نیستند که کسی به قصد فرا گرف دانش خاصی آنها را ازآغاز تا پایان بخواند، زیرا  ـ دایرة املعارفها نوعا
ی شود؛ بلکه با خواندن یک دایرة  املعارف هر قدر هم مفصل باشد کسی طبیب یا ریاضیدان یا مورخ یا مهندس 

هدف هر دایرة املعارفی این است که وقتی محقق یا محصل یا خواننده ای عادی، عنوان خاصی را می خواند یا می 
تواند بدون اتالف وقت، عنوان شنود یا در ذهن دارد و خود را محتاج یا راغب به کسب اطالع در باب آن می بیند، ب

  .مورد نظر را در آن دایرة املعارف به دست آورد
ـ دانشمندان با درج نام خود در پایان مقاالتی که در دایرة املعارفها می نویسند، مسئولیت صحت مطالب عرضه شده 

ام مأخذ و منابع معترب مربوط به موضوع را به خواننده معر    .فی می کنندرا بر عهده می گیرند، و 
د، و منحرص به واقعیات  به همین جهت اطالعاتی که در دایرة املعارفها عرضه می شود باید دقیق و منقح و قابل اعت

  .و خالی از عبارت پردازی و لقب سازی، و بر یک نظم منطقی مرتب باشد
  انواع دایرة املعارفها
نطور که از اسم آن پیداست مقاالت  .عمومیاست یا  ختصاصیدایرة املعارفها یا ا در دایرة املعارف اختصاصی، ه

ام  مربوط به موضوعی واحدند و به تفصیل نوشته می شوند؛ ولی دایرة املعارف عمومی، شامل مطالبی کلی در حوزۀ 
  .معارف برشی است

، )جلد ۱۴( دایرة املعارف تشیع ،)جزء ۱۱(توان دانشنامۀ ایران و اسالم  از دایرة املعارفهای اختصاصی این زمان می
ام اندکه (نام برد  )جلد۱۷(و دانشنامه جهان اسالم ) جلد ۲۰(دائرةاملعارف بزرگ اسالمی از دایرةاملعارفهای ). همگی نا

می توان نام  )جلد در چاپ جدید ۳۰( ، و نیز تا حدی از لغتنامۀ دهخدا)جلد ۳(یرة املعارف فارسی مصاحب عمومی دا
  . برد
  ریخچه دایرة املعارفهای جدیدتا

کتابی تألیف خواهم کرد « که معلم بود و اراده ای آهنین داشت می گفت » الروس«پیر الروس مؤسس لغتنامه های 
  » .که در آن، هرکس به ترتیب الفبایی، همه معلوماتی را که امروزه مغز برشی را غنی می سازد، به دست آورد

تنامه دهخدا، تاریخچه ای درباره دایرة املعارف نویسی آمده است و در آن از نخستین ذیل عنوان دایرة املعارف در لغ
در قرن پنجم میالدی شخصی به نام مارسیانوس کاپالمعلومات آن روز برش را که « دایرة املعارف چنین ذکر شده که 

رصف و نحو، جدل، معانی : ازمجموعاٌ هفت علم بود، در یک مجلد مورد بحث قرار داد و آن هفت علم عبارت بودند 
سپس به نخستین دایرة املعارفهایی که در کشورهای فرانسه و انگلستان و  ».وبیان، هندسه، نجوم، حساب، موسیقی

ه به تاریخچۀ دایرة املعارف نویسی در اسالم  آملان و ایتالیا و شوروی و لهستان و اسپانیا تألیف و منترش شده و در خا
فکر نوش دایرة املعارف در اسالم، ظاهراٌ از اواخر قرن سوم پیدا شده است و شاید «  :آمده استاشاره شده و چنین 

ر آورد   . رسائل اخوان الصفا را بتوان جزء دایرة املعارفهای اختصاصی به ش
  :مهمرتین دایرة املعارفهای اسالمی به رشح زیر است
  ـ مفاتیح العلوم خوارزمی در نیمۀ دوم قرن چهارم؛

  ـ الفهرست ابن ندیم در قرن چهارم؛
  ـ احصاء العلوم فارابی در قرن چهارم؛

  ـ جامع العلوم امام فخر رازی معروف به ستینی در نیمۀ دوم قرن ششم؛
  ـ صبح االعشی قلقشندی در قرن هفتم؛

  ـ نهایة االدب نویری در قرن هفتم؛
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  هفتم؛ ـ محارضة االبرار و مسامرة االخیار محیی الدین عربی در قرن
  ـ نزهة القلوب حمد هللا مستوفی در قرن هشتم؛

  ـ مقدمۀ ابن خلدون مربوط به قرن هفتم و هشتم؛
  ـ ستینی زمخرشی در قرن هشتم؛

  ـ درة التاج قطب الدین محمود شیرازی در قرن هشتم؛
  ـ نفایس الفنون محمد بن محمود آملی در قرن هشتم؛ 

  ریه؛ـ مدائن العلوم اسرت ابادی در دورۀ قاجا
  ـ دستور العل تألیف عبد النبی احمد نگری در قرن دوازدهم؛

  ـ کشاف اصطالحات الفنون تهانوی در قرن دوازدهم؛
  .ـ مطلع العلوم و مجمع الفنون تألیف واجد علی در قرن سیزدهم

چهاردهم هجری است، اما در اسالم، دایرة املعارف هایی که با همین نام تدوین شده باشند، مربوط به قرن سیزدهم و 
  :از قبیل

  ـ دایرة املعارف بستانی؛
  . ـ دایرة املعارف فرید وجدی

جز نزهة القلوب، مدائن العلوم، نفایس الفنون، درة التاج و مطلع العلوم بقیه به زبان عربی تألیف شده  موارداین 
  .است

  طبقه بندی دایرة املعارفهای فارسی
توسط زیواوسل در پاریس تدوین و طبع و » دایرة املعارفهای فارسی«ت عنوان میالدی تح ۱۹۸۷رساله ای که در سال 

ر نخستین کار جدی و علمی در زمینۀ شناسایی و دسته بندی انواع دا« منترش شده یرة املعارفهای فارسی به ش
پنجم تا نیمه های قرن  اوایل قرن(کتاب، با دانشنامۀ عالیی آغاز می شود و به نفایس الفنون پایان می گیرد «  .رود می

در مقدمه گفته شده   .دارای یک مقدمه، دو بخش، یک نتیجه گیری و یک گزیده کتابنامه استو  )هشتم هجری 
ای  است که تدوین مجموعه های علوم در ایران همزمان با نخستین شکل گیری ادبیات فارسی آغاز می شود، و باز 

  .ایران و در عا اسالم رواج داشته اند همۀ علومی است که در زمان تألیف در خطۀ
، علم و ادب که دایرة املعارفهای فارسی،گاه منحرصاٌ به : دانش ایرانی در آن زمان دارای سه شاخۀ اصلی بوده است ه

یک رشته از آنها و گاه به هر سه رشته پرداخته اند؛ اما در آنچه به قلمرو علوم مربوط می شود، باید گفت که 
فارسی را بدون توجه به ادبیات علمی زبان عربی در نظر گرفت، زیرا که در قرون اولیه، علوم " ادبیات علمی"توان ی

این علوم را ـ برای سهولت بررسی ـ می توان در دو بخش عمده جای . ایرانی در ظرف زبان عربی بیان می شده است
  :داد
شامل دو شاخۀ عمدۀ حکمت نظری و حکمت عملی  بخش علوم اسالمی، و بخش علوم فلسفی ارسطویی، که خود« 

دسته بندی دایرة املعارفها از لحاظ نوع شناسی ما . بدیهی است که هر شاخه شامل رشته های متعدد می شود. است
  ».را به تشخیص انواعی می رساند که در بخش اول مورد بررسی قرار می گیرند

نویسنده در این بخش پنج دسته دایرة املعارف تشخیص داده : یدایرة املعارفهای فارسی به لحاظ نوع شناس ۱بخش 
  :است مطابق جدول زیر

 نوع دایرة املعارف نام دایرة املعارف نام مؤلف تاریخ تألیف
  .ق.هـ ۴۲۸تا  ۴۱۴
 ۷۰۵تا ۶۹۳

  ابن سینا
 قطب الدین شیرازی

  دانشنامۀ عالیی
 درة التاج

  دانشنامه های
 فلسفی

۵۷۳  
 ۵۵۷تا   ۵۵۲

  العلومیواقیت  
 بحر الفواید

 علوم دینی

  ۳۲۷تا  ۳۶۵
 ۳۳۴تا  ۳۲۷

  الخوارزمی ابو عبدهللا الکاتب
 بن الفریقون بةشع

  مفاتیح العلوم
 جوامع العلوم

 علوم اداری

  ۵۱۳تا  ۵۰۶
۵۸۰  

  شهمردان بن ابی الخیر  الرازی
لی یزدی   ابوبکراملطهرج

  نزهتنامۀ عالیی
لی   فرخ نامۀ ج

 علوم طبیعی
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۶۹۹  
 ۵۷۳تا  ۵۶۲

  شمس الدین دنیرسی
نیمحمد بن محمود بن   احمد طوسی سل

  نوادر التبادر
 املخلوقاتعجایب 

  ۵۷۵تا ۵۷۴
۷۴۰ 

  فخر رازی
 شمس الدین محمد بن احمد آملی

  جامع العلوم
 نفایس الفنون

 علوم محض

به عقیدۀ نویسنده، احصاء العلوم فارابی و نیز رسایل اخوان الصفا در تشویق مؤلفان ایرانی به تدوین              
  . نخستین دانشنامه ها و همچنین در شکل دادن به محتوای آنها مؤثر بوده است

نویسنده بر این عقیده است که مؤلفان دانشنامه های فارسی : اصول قواعد دسته بندی علوم از نظر مؤلفان ،۲بخش  
همواره روش کار و برنامۀ کتاب خود را بیان یا ترصیح نکرده اند و آن دسته که روش و برنامۀ خود را باز گفته اند، هر 

را در برابر علوم ) اسالمی(فاتیح العلوم خود علوم رشعیه ابو عبدهللا خوارزمی در م: یک شیوه ای خاص داشته است
قرار داده است که منطبق است با آنچه در آن روزگاران رواج داشت و علوم اواخر در برابر علوم ) غیر اسالمی(العجم 

  .اوایل جای می گرفت
ایز قائل شده اند، چنانکه ابن برخی از مؤلفان هم بی آنکه ترصیح کرده باشند عمالٌ میان شاخه های گوناگون علوم «

اید که خوارزمی و  فریقون در جوامع العلوم، علوم اداری و حکومتی را از علوم فلسفی جدا کرده است؛ اما چنین می 
ابن فریقون از اصول و قواعد دسته بندی سنتی بی خرب بوده اند و توجهی به دل مشغولی عل و نظریه پردازان 

  .نداشته اند
ر می آیند ـ مؤلفان در یک در « موارد دیگر ـ مثالٌ در مورد یواقیت العلوم و بحر الفواید که دو دانشنامۀ دینی به ش

از این ) علوم غیر دینی(از اصول دسته بندی علمی موضوعها اطالع داشته اند و در بخش دیگر ) علوم دینی(بخش 
شده و موضوعی که مثالٌ به پزشکی مربوط می شود در  اصول بی خرب بوده اند؛ ونکتۀ آخر اینکه گاه خلط مبحث

  .مبحث فیزیک مورد بحث قرار گرفته است
در این میان نخستین دایرة املعارف عمومی زبان فارسی، یعنی جامع العلوم امام فخر رازی که جامع خصلتهای همۀ «

دایرة املعارف نویسی به نفایس الفنون  در عین حال کار. از ارزش و اعتبار بسیار برخوردار است. دانشهای دیگر است
، زیرا کار او هم نشانۀ اعتالی این رشته از معارف ایرانی است و هم از شیوایی و دشمس الدین آملی پایان می گیر 

  ».زیبایی خاصی برخوردار است که در اسالفش دیده نشده است
لک اسالمی   دایرة املعارفهای عرص حارض در م

لک مختلف اسالمی در حال تدوین و تألیف ونرش است از قبیلدر عرص حارض نیز دای   :رة املعارفهایی در م
  ـ لغتنامۀ دهخدا؛

  ـ دایرة املعارف آریانا در افغانستان؛
  )ترجمۀ عربی( ـ دایرة املعارف اسالمی 
  )ترجمۀ اردو(ـ دایرة املعارف اسالمی 

ه و نیز از کتاب دینکرت که در سدۀ سوم هجری تدوین شده و البته در این مقاله به ایران قبل از اسالم اشاره ای نشد
ر می رود، ذکری به میان نیامده است   .دایرة املعارف احکام دین زرتشت به ش

  )لیدن(دایرة املعارف اسالم 
دایرة املعارف اسالم، شامل موادی راجع به جغرافیا و تاریخ و نژاد شناسی و عقاید و مذاهب و زندگینامۀ مشاهیر 

  .اقوام مختلف اسالمی است، و مقاالت آن را غالباٌ رشق شناسان معروف و متخصص در آن موضوع نوشته اند
و تا حدی به کمک آکادمی سلطنتی هلند و با » اتحادیه بین املللی آکادمی ها«تهیۀ این دایرة املعارف تحت مراقبت 

انگلیسی، فرانسوی و آملانی تحت نظر عده ای از  نظارت هیأتی از مسترشقین آغاز شده، و طبع اول آن به زبانهای
یم آن نیز در سالهای . م ۱۹۳۶تا  ۱۹۱۳رشق شناسان معروف، مثل آرنولد و گیب در سالهای  تا  ۱۹۳۴منترش شد؛ ض

  .انتشار یافت. م ۱۹۳۸
ن، در تألیف مقاالت این چاپ عده ای از رشق شناسان بسیار معروف، مثل بارتولد، گولد تسهیر، نیکلس ون، بروکل

ماسینیون، مینورسکی و دیگران رشکت کردند، و از مزایای آن مخصوصاٌ ذکر مراجع مختلف در ذیل مقاالت است که در 
  .تکمیل اطالعات مندرج در مقاالت فواید بسیاری دارد
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ام گشت و در فاصلۀ  آن  سال تجدید چاپ ۲۰شهرت این دایرة املعارف سبب شد که خیلی زود نسخه های آن 
دایرة املعارف منتخبی از مقاالت راجع به احکام و عقاید آن تحت عنوان  ۱۹۵۳رضورت یافت؛ از این رو در سال 

  .انتشار یافت) Shorter Encyclopaedia of Islam( ملخص اسالم
اید، ولی در  ۱۳۵۴درسال  عمل بنگاه ترجمه و نرش کتاب در صدد برآمد که دایرة املعارف اسالم را به فارسی ترجمه 

دن پیش از اسالم را  معلوم شد که چنین ترجمه ای وافی به مقصود نخواهد بود؛ زیرا اوالٌ دایرة املعارف اسالم تاریخ و 
ٌ در مورد ایران ا ی گیرد؛ ثانیا ٌ تفصیل کافی ندارد و نام بسیاری از در بر  سالمی نیز مقاالت آن جامع نیست و عموما

بزرگان ایران و اماکن و کتب و مصطلحات آن در این دایرة املعارف به قلم نیامده است، و در نتیجه تصویری که از 
دن اسالم و فرهنگ عمومی جهان به دست داده شده، ت صویری رسا و شایسته اعتبار فرهنگی ایران و سهم آن در 

  . نیست
  دایرة املعارف اسالمیه ایران

، )۱۳۳۲جلد اول، طبع سوم، سال(وی در مقدمۀ کتاب خود ). صاحب جواهر الکالم( تألیف عبدالعزیز جواهر الکالم 
ام انسیکلوپیدی ) دایرة املعارف االسالمیه ایران(یگانه برتری و امتیازی که ابن انسیکلوپیدی «  :گوید های اسالمی و بر 

ملل بیگانه دارد، آن است که نگارندگان انسیکلوپیدی های نامربده نوعاٌ از کتب و آثار قلمی فرقۀ امامیه و ایرانیان آگاه 
از این روی معارف و آثار ادبی سرتگ این فرقه میان آنان گمنام و ناپدید بوده است، . نبوده اند و به دست نیاورده اند

گفت که حتی به پنج در صد از آنها برخوردار نشده اند؛ بلکه همین مقدار جزئی را هم که به به طوری که می توان 
دست آورده و نگاشته اند، چون که تنها از کتابهای اهل سنت و مذاهب بیگانه نقل کرده اند، غالباٌ به طور مغلوط یا 

  ».ناقص در تألیف خود نگاشته اند
  ی در ایرانکوششهای تازه در دایرة املعارف نویس

بعد از نرش دایرة املعارف در لغتنامۀ دهخدا، کوششهای دیگری در جهت تدلیف و تدوین دایرة املعارفهایی به معنی 
خاص آن صورت گرفت، و مهمرتین آنها دایرة املعارف فارسی به رسپرستی دکرت غالمحسین مصاحب بود که در سال 

ام برسد، ولی پس از انتشار جلد دوم، کار آن متوقف ماندجلد اول آن منترش شد؛ و قرار بود در سه  ۱۳۴۵   .جلد به ا
منترش و سپس متوقف  ۱۳۶۰و جزوۀ دهم آن در سال  ۱۳۵۴و دیگر دانشنامۀ ایران و اسالم که جلد اول آن در سال 

  .شد
ۀ زیادی دارد، و گرچه تألیف آثار جامع در فنون علم و ادب در ایران و در زبان فارسی ـ به طوری که گذشت ـ سابق

ٌ مقاالت مربوط به اعالم در آن (رصف نظر از لغتنامۀ دهخدا که دایرة املعارف گونه ای است  زیرا مقاالت، مخصوصا
، می توان گفت که )کامل و یکدست نیست و برخی از آنها بدون ذکر مآخذ و منابع و بدون استقصای کامل آمده است

نند دایرة املعارفهای اروپایی وجود ندارد؛ و اغلب کوششهایی که در پنجاه تا کنون در زبان فارسی دایرة املعارف ی ه
ام مانده است از . سال اخیر برای تدوین دایرة املعارف، چه اختصاصی و چه عمومی، به عمل آمده ناقص بوده و نا

و نرش کتاب که اقدام به دایرة عبدالعزیز جواهر الکالم که یک تنه می خواست دایرة املعارف بنویسد، تا بنگاه ترجمه 
  .املعارف نویسی کرد هیچکدام به انجام نرسید

ٌ کوششهایی آغاز شده است که ادامه دارد، از جمله تالشی است که بنیاد اسالمی طاهر در تدوین دایرة  اما اخیرا
  . املعارف تشیع مبذول می دارد

به منظور تدوین  ۱۳۶۲ی ـ تحقیقاتی است و در سال همچنین مرکز دایرة املعارف بزرگ اسالمی که یک سازمان علم
دایرة املعارفهای اسالمی، عمومی و تخصصی در تهران تأسیس گردیده است و جلد اول دایرة املعارف بزرگ اسالمی که 

  ).جلد چاپ شده است ۲۰تاکنون (انتشار یافت  ۱۳۶۷از کلمۀ آب رشوع و به کلمۀ آل داود ختم شده، در بهمن ماه 
این دانشنامه را بنیاد دایرة املعارف اسالمی، با . است» دانشنامۀ جهان اسالم« شهایی دیگر که جریان دارد، تدوین از تال 

همکاری عدۀ کثیری از دانشمندان و محققان در دست تدوین دارد و قرار است همۀ موضوعات مربوط به دین اسالم 
دن رسزمینهای اسالمی را در برگیرد ی از مقاالت این دانشنامه، تألیف محققان ایرانی و بخشی بخش. و فرهنگ و 

  .دیگر ترجمۀ مقاالت مندرج در دایرة املعارفها و یا استفاده از تحقیقات دانشمندان کشورهای دیگر است
بنیاد دایرة املعارف اسالمی به منظور کسب اطالع از نظریه های دانشمندان و محققان تاکنون چند مقالۀ بلند از 

 ۱۳۶۶در سال » احزاب در کشورهای اسالمی« امۀ جهان اسالم را منترش کرده و نخستین جزوۀ آن تحت عنواندانشن
انتشار یافته است، تا مقاالت پس از بهره وری از اظهار نظر و انتقاد خوانندگان به صورت کاملرتی در دانشنامه به 
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کار ادامۀ دانشنامۀ  ده است زیرا گویی قرار است اینچاپ ش» ب«جلد اول این دایرة املعارف از آغاز حرف. چاپ برسد
تأسیس گردیده  ۱۳۶۲بنیاد دایرة املعارف اسالمی در سال . دارد» الف«و » آ« ایران و اسالم باشد که اختصاص به حرف 

  .و به ادامۀ این کار عظیم فرهنگی مشغول است

دن اسالمیی درباره منابع مهم   فرهنگ و 
  :کتاب معترب تاریخی و ادبی که به زبان عربی نوشته شده می پردازیماینک به معرفی چند 

؛ ابن قتیبه در تألیف این کتاب که یک مجموعۀ بزرگ . )ق.هـ  ۲۷۶_۲۱۳(، تإلیف ابن قتیبۀ دینوردی عیون االخبار
و بارها از آنها نام ابن مقفع بسیار استفاده کرده  االدب الصغیرو  االدب الکبیراست از دو کتاب  ادبی و شامل ده جزء

ونه هایی از مصنفات ادبی عرص در مسائل مختلف است که هر  .برده است کتاب عیون االخبار ابن قتیبه محتوی 
در این کتاب بسیاری از روایات ایرانی آمده و  .دسته تحت عنوانی نقل شده و با نظر مؤلف در مورد آنها آمیخته است

  .موارد متعددی آمده است» آیین نامه«نقل شده بوده مانند کتاب از کتب مشهور پهلوی که به عربی 
ابومحمد عبدهللا بن مسلم دینوردی معروف به ابن قتیبه، پس از ابن مقفع و جاحظ از نظر ترتیب زمانی سومین ن 

اید که نسب او با دو یا سه نسل به یک خانواده مستعرب ایرانی اهل  خراسان نویس بزرگ عربی است؛ و چنین می 
  .می رسد

در معجم االدبا، راجع به ابن قتیبه هیچ صحبتی نکرده، . ) ق. هـ  ۶۲۶متوفی ( جای شگفتی است که یاقوت حموی 
ابن خلکان هم بسیار کم راجع به ابن قتیبه  .حال آنکه دربارۀ پرسش ابوجعفر احمد بن قتیبه مطالبی آورده است

چیز قابل ذکری نیاورده اند؛ و خود وی نیز راجع به رشح حال خویش  سخن گفته است؛ مؤلفان دیگر هم راجع به او
ابن ندیم و چند تن دیگر از کوفه به عنوان . است) میالدی ۸۲۸.(ق.هـ  ۲۱۳تاریخ تولد او در  .مطلبی نگفته است

رو بوده اختالفی محل تولد او یاد کرده اند، لیکن سمعانی و دیگران گفته اند بغداد است؛ ولی در اینکه پدر او اهل م
  .نیست و به همین مناسبت او را املروزی گویند

. ق.هـ  ۲۷۱در بغداد وفات یافت، بعضیها سال وفات او را . هـ ق ۲۷۰طبق روایت احمد بن قاضی، ابن قتیبه در سال 
درعهد  .ق.هـ  ۲۷۶ابن خلکان هر دو روایت را نقل واضافه کرده که بعضی گفته اند وفات او در سال . گفته اند

  .خالفت معتمد علی هللا اتفاق افتاده است، واین صحیحرت به نظر می رسد
ابن قتیبه تصانیف بسیار به زبان عربی داشته ولی بسیاری از آنها مفقود شده است و آنچه باقی مانده، بسیار مفید و 

است و مقبولیت عام دارد و  تألیفات ابن قتیبه بسیار عالی«: جرجی زیدان می نویسد. به نظر اهل علم مقبول است
این آثار او نشانه و دلیلی بر وسعت » .بعضی از آنها کتابهای بنیادی و اصولی تاریخ و ادب محسوب می شود

حاجی خلیفه بیست کتاب به او نسبت داده است، ولی ابن ندیم  .معلومات و تسلط او بر علوم زمان خویش است
  .فقط چند اثر او را نام برده است

از کتاب » املیرس و القداح«تیبه در یکی از تألیفات خود به دو اثر دیگر خویش اشاره ای دارد؛ مثال در کتاب ابن ق
  . نام برده و در عیون االخبار به کتاب ابیات املعانی اشاره کرده است» االرشبه«

کتاب را نخستین دایرة  ، تألیف ابو عبدهللا محمد بن احمد بن یوسف کتاب خوارزمی؛ اینمفاتیح العلوم خوارزمی
املعارف در دنیای اسالمی دانسته اند که در حدود نیمۀ دوم قرن چهارم هجری تألیف شده و م عربی آن بارها به 

این کتاب آگاهیهای سودمند و کمیابی در زمینه های گوناگون تاریخ، جغرافیا، جامعه شناسی، تاریخ  .طبع رسیده است
م ادبی، در دسرتس خواننده می گذارد؛ اما بزرگرتین ارزش آن در زبان شناسی است، زیرا ادیان، علوم دینی، نحو، علو 

رصف نظر از گروه انبوه واژه های تازی بیش از سیصد واژۀ فارسی و یکصد واژۀ یونانی و بیست و پنج واژۀ التین و 
ک این واژه ها در می یابیم که مثال به کم. در آن گرد آمده است... بیست واژۀ هندی و چندین واژۀ خوارزمی، ترکی، 

از طریق . کدام دانش یا دانشها در نزد کدام قوم بیشرت رونق و گرمی بازار داشته است و در کجا ناشناخته بوده است
چنین مطالعه ای می توانیم بفهمیم که مثال فلسفه، موسیقی، منطق، داروسازی، اندازه گیری، امور لشکری، ستاره 

، کیمیا خاص یونانیان؛ ستاره شناسی، موسیقی، مکانیک، کیمیا، اصطالحات دیوانی، پزشکی )علم حیل(شناسی، مکانیک 
  .، ادبی و مانند اینها در انحصار اعراب بوده است)اسالمی(و داروسازی در حد ایرانیان؛ و اصطالحات دینی 

  .ارزش دیگر کتاب در آواشناسی و تبدیل حروف است
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نام نهادم، برای آنکه مدخل دانش است و برای بیشرت » مفاتیح العلوم« این کتاب را : ویدخوارزمی در تسمیۀ کتاب گ
پس هر کس آن را بخواند و مطالبش را به خاطر سپرد، و سپس در کتابهای علمی به دقت . دانشها در حکم کلید است

  .دانشها مصاحبت و همنشینی نکرده باشدبنگرد، باآن علوم آشنا می گردد؛ اگر چه با آن علوم بیگانه باشد و با اهل آن 
العلوم توسط بنیاد فرهنگ ایران در  ترجمۀ مفاتیح .مفاتیح العلوم را دکرت حسین خدیوجم به فارسی ترجمه کرده است

  .عبداملحمد روح بخشیان بر این ترجمه نقدی نوشته و کتاب را معرفی کرده است. چاپ و منترش شد ۱۳۴۶سال 
ن محمد بن طاهر بن بهرام سجستانی؛ اصل معنی صوان ـ به کرس صاد وبه ضم آن ـ ، تألیف صوان الحکمه ابو سلی

صندوقی است که درآن جامه و مانند آن را نگه می دارند؛ پس صوان الحکمه به معنی مجازی کنایه از محفظۀ حکمت 
ٌ کتابی بو . و دانش و خرد خواهد بود ن سجستانی نیز ظاهرا مشتمل بر تراجم ... ده است صوان الحکمه ابو سلی

نۀ ایشان  ت حکی ی قبل از اسالم، یعنی تاریخ ... احوال حک و بر فواید و کل ٌ منحرص بوده به تاریخ حک وظاهرا
ی یونان   .از امام فخر رازی نقل شده است کتابی که در احوال فالسفه وافی به مقصود باشد، صوان الحکمه است. حک

وجود ... از این کتاب نسخۀ کاملی گویا در کتابخانه های معروف اروپا و مرص و هند و غیره «: عالمۀ قزوینی گوید
ندارد؛ ولی هیچ بعید نیست که در بعضی کتابخانه های خصوصی ایران و ترکیه یا سایر بالد مرشق نسخه یا نسخی از 

نه لیدن از بالد هلند و همچنین در به هر حال اختصاری از این کتاب در کتابخا... این کتاب هنوز موجود باشد 
  .»موجود است... کتابخانۀ استانبول 

سجستانی مؤلف صوان الحکمه از اجلۀ حک و منطقیین قرن چهارم هجری است و عرص او مابین عرص فارابی و شیخ 
ن سجستانی، هیچکدام به درستی معلو  .الرئیس ابو علی سینا واقع است م نیست؛ ولی تاریخ والدت و وفات ابو سلی

دورۀ زندگی وی به خوبی روشن ... از مالحظۀ موالید و وفیات معارصین و دوستان و اصحاب او و مشایخ و تالمذۀ او 
ل می توان گفت که عرص او منطبق بوده با قسمت عمدۀ قرن چهارم هجری... می گردد   .و به نحو اج

ری؛ آثار الباقیه  نخستین و در عین حال از پرارجرتین » ه عن القرون الخالیهآثار الباقی« و برخی اصطالحات گاهش
تألیفات ابو ریحان بیرونی است که در آن از تقویم و اعیاد ایرانیان و یونانیان و اعراب و مسیحیان و یهودیان و 

  . به پایان رسیده است. ق.هـ  ۳۹۱زرتشتیان و صائبیان سخن رفته و تألیف آن در سال 
ری و چگونگی حساب ماه و سال اقوام گذشته و تحقیق دربارۀ آنها سند قابل اطمینانی این کتاب در موضوع گ اه ش

ابوریحان با روش علمی، به رشح عقاید و تاریخ و تقویم و روزهای معروف و رسمهای معمول ملل و نحل قدیم . است
دست می دهد؛ و جدولهایی در مورد  مانی و مزدک و املقنع و منصور حالج، تصویر و تحلیلی به... پرداخته است؛ واز

عی آنها آورده است   .پادشاهان ایران در عهد پیش از اسالم و طبقات اجت
آثار الباقیه در بسیاری از تحقیقات ادبی نیز مورد مراجعۀ محققان است؛ مثال تنها مأخذ دربارۀ ابو علی بلخی ـ مؤلف 

است که از او به نام ابو علی محمد بن احمد ) به بعد  ۹۹صفحه  (شاهنامه ـ گفتۀ ابوریحان بیرونی در آثار الباقیه 
بر طبق روایت بیرونی، ابو علی در تألیف خود اخبار مربوط به مبدأ خلقت . بلخی شاعر و مؤلف شاهنامه یاد می کند

بن را از روی کتاب سیر امللوک ابن مقفع و کتاب محمد بن جهم برمکی و کتاب هشام بن قاسم و کتاب بهرام 
مردانشاه موبد شهر شاپور و کتاب بهرام بن مهران اصفهانی تألیف کرده و سپس با کتاب بهرام هروی مجوسی مقابله 

بیرونی در آثار الباقیه دو جا هم .بیرونی، آغاز آفرینش را بدانگونه که ابو علی روایت کرده بود نقل میکند .کرده است
   .ستاز شاهنامۀ ابومنصوری نام برده ا) ۱۱۶و۳۸(

 آثار الباقیه را اکرب دانا رسشت از عربی به فارسی ترجمه کرده و دکرت محمد مهدی رکنی فهرستی بر م عربی کتاب و
  .ترجمۀ فارسی آن ترتیب داده است

یتیمة الدهر فی محاسن اهل «کتاب . ) ق. هـ  ۴۲۹- ۳۵۰(، ابو منصور ثعالبی؛ یکی از مؤ لفات ثعالبی یتیمة الدهر
این کتاب، تراجم  .که بزرگرتین و جامعرتین و نیکوترین کتاب اوست و شامل چهار جزء بزرگ است است» العرص

یتیمه در واقع  .احوال مشاهیر شهرای معارص ثعالبی است؛ تراجم ادبای مذکور بر حسب ناحیت مرتب گشته است
  .استمنتخبات نظم عربی است که اغلب با رشح حال مخترصی از صاحبان آن اشعار همراه 

احسن ما « ، همچنین منتخبات دیگری گرد آورده است به نام »تتمة الیتیمه«د ذیلی بر یتیمه نوشته، به نام ثعالبی خو 
ر می رود» من غاب عنه املطرب« که کتاب » سمعت   .ذیل آن منتخبات به ش

د الدین اصفه» دمیة القرص و عرصة اهل العرص«باخزری ذیلی به نام  انی را نیز ذیل دیگری است به بر آن نوشته و ع
قدیمی ترین منبعی که ذکری از ابو شعیب صالح بن محمد بن هروی ـ  .»خریدة العرص و جریدة اهل العرص« نام 
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یکی از نخستین شاعران دربار سامانیان ـ در آن آمده یتیمة الدهر است؛ و نیز مؤلف در این کتاب از شاعرانی نام 
  .فارسی را به شعر عربی در آورده اند برد که قدیمی ترین امثال می

؛ .)ق.هـ  ۴۶۷مقتول در ( ، تألیف علی بن الحسن بن علی بن ابی الطیب الباخرزی دمیة القرص و عرصة اهل العرص
دمیة القرص از جمله مشهور ترین کتب در ذکر احوال و آثار ادبای تازی گوی است و به منزلۀ ذیلی بر یتیمة الدهر 

  .را به عنوان ذیل آن تألیف کرد» ةوشاح الدمی« مین کتاب است که علی بن زید بیهقی کتاب ثعالبی است؛ و ه
تألیف محمد بن محمد » خریدة العرص و جریدة العرص« کتاب  الدهر و یتیمة حلقۀ وصلی است بین القرص دمیة 

دالدین الکاتب اصفهانی  باخرزی حدود ششصد شاعر و هشت هزار  .. )ق.هـ  ۵۹۷متوفی ( صفی الدین ابی عبدهللا ع
القرص است که  قدیمیرتین کتابی که از سابقۀ رباعی بحث کرده، دمیة .بیت از اشعارشان را دمیة القرص یاد کرده است

ابو القاسم علی بن الحسن ابی الطیب  .از مهمرتین تألیفات ایرانیان در تاریخ ادبیات زبان عربی به حساب می آید
باخرزی در جوانی کاتب ... شاعران و نویسندگان بزرگ پارسی گوی و تازی گوی ایران در قرن پنجم است  الباخرزی، از

باخرزی یکی از بزرگرتین جمع آورندگان شعر زبان عربی  .سلطان رکن الدین طغرل سلجوقی بود لیکن انزوا اختیار کرد
دوران  ب او را بر دیوانهای شاعران معارص او واحاطه عجی» دمیة القرص« در عرص خویش بوده و از خالل کتاب او 

او نخستین شاعری است که در زبان فارسی دیوان رباعیات خویش را قبل از عطار  .قبل از وی به خوبی می توان یافت
ٌ قبل از  در یک مجموعه جمع آوری کرده و . ق.هـ  ۴۶۷و قبل از اوحد الدین کرمانی، درنیمۀ اول قرن پنجم و مسل

نسخه ای از دیوان رباعیات او را سدید الدین محمد  عوفی در قرن هفتم در کتابخانۀ . بر آن نهاده است رب نامهطنام 
   .را در کتاب خویش نقل کرده است طربنامهبخارا دیده و چند رباعی از مجموعۀ » رسپل « 
دکرت محمد التونجی آن را با افزودن تعلیقات و فهرستهایی در سه . باخرزی دمیه را در دو جزء تألیف کرده است  

مجلد به چاپ رسانیده ؛ یکی از فهرستهای مهمی که به کتاب ضمیمه شده، فهرست الفاظ فارسی است که در م 
ت فارسی را در شعر ع. دمیة القرص موجود است   : ربی حتی در قافیۀ بیت آورده است مانندباخرزی گاه کل

  الباغ  ابرص کیف لون زهرات هذا                           
  و کیف تأتی بخلط هذه االصباغ                                                             

میة القرص را کامالٌ معرفی کرده رشح حال جامعی از باخرزی آورده و کتاب د) ۱۶۲۷- ۱۵۴۱ص (التنوجی در جلد سوم 
  .است

؛ سمعانی در مقدمۀ کتاب، اهمیت و ارزش علم انساب را به .)ق.هـ  ۵۶۲- ۵۰۶(، تألیف ابی سعید سمعانی االنساب
استناد آیاتی از قرآن متذکر شده و آن را از زمرۀ مهمرتین نعمتها و دانشهایی دانسته که خداوند به برش اعطا کرده 

آغاز کرده و به جهت رعایت اختصار از . ق.هـ  ۵۵۰دارد که تألیف کتاب را در سمرقند به سال  اظهار میسپس  .است
، باب بندی بر مبنای نسبتها با رعایت »االنساب« روش سمعانی در تدوین کتاب . ذکر اسانید خودداری ورزیده است

اندانی، یا به شهر و قریه و شغل و صفتی، ای یا بطن و خ ترتیب حروف الفباست؛ یعنی هر شخصیتی که به قبیله
ن نسبت معرفی کرده است؛ و هرگاه  نسبت و شهرتی داشته، و در حدیث، قولی و نقلی از او آمده، وی را ذیل ه
یمی،  نسبت، به زادگاده بوده مخترصی دربارۀ جغرافی آن محل نیز سخن گفته است؛ مانند برمکی، بلعمی، بیهقی، 

  .الحدادیثعالبی، الحصاص، 
السمعانی بفتح السین املهمله و سکون املیم و فتح العین املهمله و فی آخرها النون؛ «: مثالٌ دربارۀ نسبت خود گوید

یم هکذا . هذه النسبة الی سمعان و هو اسم لبعض اجداد املنتسب الیه واما سمعان الذی ینتسب الیه فهو بطن من 
رحل الی ... مام ابوبکر محمد بن منصور بن محمد بن عبدالجبار السمعانی فاما والدی اال ... سمعت سلفی بذکر ذلک 

ع الحدیث و ادرک الشیوخ و االساتید العالیه ٌ فی الحدیث ... اصبهان لس کتب لی ... و املی مأته و اربعین مجلسا
  »اجازة بجمیع مسموعاته

... قاضی ابو سعید عبدالکریم بن ابوبکر بن « :ابن خلکان در وفیات االعیان دربارۀ نسب مؤلف کتاب االنساب گوید
و در احوال وی گوید او در طلب علم  ».السمعانی املروزی الفقیه الشافعی مشهورترین عضو خاندان سمعانی است

ل و جنوب بالد اسالمی را گشت، و مدتها و به دفعات به ماوراءالنهر و سایر بالد خراسان  حدیث رشق و غرب و ش
و ری و اصفهان و همدان و بالد جبال و عراق و حجاز  و موصل و الجزیره و شام را پیمود، و ) دامغان(رفت، و قومس 

ود، و کتابهای نیکو تصنیف کرد، از آن جمله کتاب  را  االنسابدانشمندان بسیاری را مالقات کرد و از آنها اخذ حدیث 
ود ۸در   .مجلد تألیف 
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اگر  .نام داده است» اللباب فی تلخیص االنساب«را که بر انساب سمعانی نوشته  ابن اثیر صاحب کامل التواریخ، ذیلی
شد  کرد شاید حدود یک چهارم از حجم کتاب کاسته می تری اختیار می سمعانی در ضبط عنوانهای کتاب روش ساده

م و سکون النون و الجندیسابوری بضم الجی«: املثل جندی شاپوری را چنین ضبط دهد ولی از انتخاب این روش که فی
ممکن است باعث شده باشد که عنوانها در » ..فتح الدال املهمله و سکون الیاء املنطوقه بنطقة بعدها واو و راء مهمله 

اند   .طول زمان و نسخه برداریهای مکرر از تصحیف مصون 
م مارگلیوث مسترشق معروف، در لن ۱۹۱۲انساب سمعانی یک بار در سال   دن چاپ عکسی شده و بار میالدی به اهت

  .وجود دارد االنسابچاپ دیگری به  تصحیح عمر بارودی از . استدیگر در حیدر آباد دکن چاپ شده 
نسخه . بخش خراسان این کتاب توسط میرزا آقا رضوی در مشهد ترجمه و درنامه آستان قدس رضوی چاپ شده است

رضوی موجود است که از خزانه نادر شاه بر روضۀ مطهر  کامل و نفیسی از انساب سمعانی در کتابخانه آستان قدس
  .رضوی وقف شده است

ء االسالمصوان الحکمه ةتتم معروف به . ) ق. هـ  ۵۶۵-۴۹۳(، تألیف ابو الحسن علی بن زید البیهقی ، یا تاریخ حک
ی مرشق یعنی کسانی که از « .ابن فندق ی بعد از اسالم است عموماٌ، و حک موضوع این کتاب، تراجم احوال حک

لک اسالمی مانند خراسان و ماوراءالنهر وآن نواحی بر خواسته ی   بالد رشقی م اندخصوصاٌ، و علی االخص حک
 از مؤلف اصلی غرض و... مسلمین غیر ،خواهاند؛ خواه مسلمین و  متأخرین که معارص یا متقارب العرص با مؤلف بوده

 زندگی سوانح و وفیات و موالید ذکر یعنی کلمه، این مصطلح معنی به حک احوال رشح منحرص به کتاب این تألیف
 ملتزم بدان حالی ترجمهء در هر تقریبأ که مؤلف عمده اغراض از یکی موضوع این بر عالوه بلکه است؛ نبوده ایشان
ت و حک اقاویل جمع است، نه فواید و ایشان طوال یا قصار کل  تراجم از بسیاری و است، بوده نیز ایشان حکی
 مع ولی است؛ کم بسیار نسبتأ آن تاریخی معلومات و نیست، دیگری چیز حک> فواید< ذکر همین جز تقریبأ احوال
 در مهم بسیار تاریخی اطالعات از مشحون و کافی و شافی و مبسوط غایت به دیگر احوال تراجم از کثیری عده ذلک
 عمر حکیم حال رشح مانند آورد؛ نتوان دست به را اطالعات آن دیگر مأخذی هیچ در که شود می یافت کتاب این
 یکی قلم به که است حالی ترجمه مفصلرتین و قدیمیرتین ظاهرا سمرقندی عروضی نظامی مقاله چهار از بعد که خیام
لی سینا که ابن خلکان ملخص آن را به اسم و عرشح احوال مفصل شیخ الرئیس ابو «  .است  دست به او معارصین از

ر و ابوریحان بیرونی و اوحدالزمان ابوالربکات یهودی  رسم، از همین کتاب نقل کرده است، ترجمۀ احوال ابو الخیر خ
عیل جرجانی صاحب  و نحلملل و ابن التلمیذ بغدادی طبیب مشهور و رشید وطواط و شهرستانی صاحب  و سید اس

ن اطالعات مخترصی را نیز که  ذخیرۀ خوارزمشاهی و غیر هم، و گذشته از این تراجم احوال مفصل و مرشوح، ه
دهد، اغلب آن است که در هیچ کتابی دیگر از کتب رجال و  بیهقی در سایر فصول راجع به احوال حک به دست می

ءندیم و ماند فهرست  ه اکنون به دست است،طبقات ک معجم ابن ابی اصیبعه و  عیون االنباءقفطی و  تاریخ الحک
ی توان یافت... ابن خلکان  وفیات االعیانیاقوت و  االدباء چه مؤلفین کتب مزبور که . و غیر ذلک مطلقا و اصالٌ 

لک غربی بالد اسالم از قبیل بغداد و شام و مرص می ی مرشق به کلی وماٌ از حاالت حکعم و باشند اغلب از اهالی م
ابو الحسن بیهقی به دست نبود، اکنون اطالع از احوال جمع کثیری از  صوان الحکمه ةتتمر کتاب اگ. اند اطالع بوده بی

حک و اطبا و منجمین ایران، و در اغلب موارد حتی اطالع از وجود ایشان واسامی ایشان امروز برای ما از محاالت 
  .بود

شود و لفظ آن نیز حاکی است، تتمه و ذیلی است بر کتاب  چنانکه از دیباچۀ کتاب مستفاد می وان الحکمهتتمۀ ص
ی قرن چهارم صوان الحکمه ن محمد بن طاهر بن بهرام السجستانی از اجلۀ حک تاریخ تألیف کتاب   .تألیف ابو سلی

واقع شده مذکور است و . ق.هـ ۵۵۳که در سنۀ  معلوم نیست ولی چون از طرفی در این کتاب وفات ابوبکر بن عروه
است پس تألیف این کتاب بالرضوره محصور خواهد شد بین . ق.هـ  ۵۵۶از طرف دیگر چون وفات خود مؤلف در سنۀ 

  » .ق.هـ  ۵۵۶و  ۵۵۳دو سنۀ 
سال «: نگاشته چنین آورده است »امام ابوالحسن بیهقی و مؤلفات او«سعید نفیسی در مقاله ای که تحت عنوان 

دانسته اند به اقرب . ق.هـ  ۵۵۶و  ۵۵۳را که آقای میرزا محمد خان قزوینی آن را در میان  تتمۀ صوان الحکمهتألیف 
لها پس از  آخرین سالی که در وفیات ذکر کرده است، ... است زیرا در نسخۀ کتابخانۀ آستان قدس رضوی  ۵۵۸احت

در دست است به  تتمۀ صوان الحکمهترجمه ای به فارسی از « : ی در مقالۀ دیگری نوشته استو » ...است. ق.هـ  ۵۵۸



 دن اسالمی شناخت منابع فرهنگ و 

  
 
 

۴۲ 

و هر دو م عربی و فارسی را محمد شفیع استاد زبان عربی دانشگاه پنجاب به چاپ  درة االخبار و ملعة االبرارنام 
  » .رسانیده است

غول آماده کردن م بسیار دقیق و محققانه ای از نفیسی در همین مقاله خرب داده که سید محمد مشکوة نیز مش
نام تاریخ ، به )ابن فندق( در اینجا مناسب است از کتاب دیگر علی بن زید بیهقی . تتمۀ صوان الحکمه بوده است

که البته به زبان فارسی است ذکری به میان آوریم، زیرا این کتاب به جهت جامعیتی که دارد، یکی از منابع مهم  بیهق
  . حقیقاتی ادبی استت

، تألیف ابوالحسن علی بن زید بیهقی، به تصحیح احمد بهمنیار، با مقدمۀ عالمه محمد قزوینی؛ موضوع تاریخ بیهق
تاریخ این ناحیه از ایران و تراجم مشاهیر رجالی که بدانجا  ، چنانکه اسم آن حاکی است، عبارت است ازتاریخ بیهق

دبا و شعرا و وزرا و سادات و کتاب و حک و اطبا و غیرهم، و انساب خانواده های منسوبند از هر قبیل از عل و ا
وده   .اند مشهور که از قدیم در آنجا توطن داشته یا بدانجا هجرت 

تألیف شده و فصلی از آن در ذکر شعرای فارسی زبانی است که از آن ناحیت . ق.هـ  ۵۶۳این کتاب که در سال 
، و به )۲۶۴تا ۲۶۲صفحه (اند  ، و فصلی هم در معرفی فضالیی که ذو اللسانین بوده)۲۶۲تا  ۲۵۵صفحه( اند  برخاسته

همین اعتبار گلچین معانی در کتاب تاریخ تذکره های فارسی، کتاب تاریخ بیهق را کهننرتین منبعی دانسته است که از 
 . شاعران در آن ذکری به میان آمده است

شود عالوه بر ترجمۀ حال رجال مشهور و برخی شاعران و نویسندگان،  اب معلوم میبا مالحظۀ بابها وفصلهای این کت
عی بیهق نیز منظور نویسندۀ کتاب بوده است؛ مانند باب فضایل بیهق و به دنبال  اوضاع جغرافیایی و تاریخی و اجت

  .آن فصلی در بیان فتح بیهق و یا بابی در چگونگی هوای بیهق
متولد شده و در . ق.هـ  ۴۹۳ن قاسم بن زید بن محمد بن الحسن البیهقی در حدود سنۀ مؤلف آن ابوالحسن علی ب

هـ ۵۴۸متوفی در( ملل ونحلوی معارص محمد بن عبدالکریم شهرستانی صاحب  .وفات یافته است. ق.هـ  ۵۶۵سال 
عیل جرجانی صاحب . ) ق. صغر سن زمان  بوده است ودر.) ق.هـ  ۵۳۱متوفی در(  ذخیرۀ خوارزمشاهیو سید اس

  .عمر خیام را نیز در یافته و به مجلس او حارض شده است
وده است ی عرص خود بوده و کتابهای نفیس به زبان عربی و فارسی تألیف  یاقوت . ابولحسن بیهقی از مشاهیر عل

بدبختانه از ... شمرد  عدد از مؤلفات او را به اسم و رسم می ۷۴در ترجمۀ حال او ) ۲۱۱-۲۰۸، ص۵ج(در معجم االدبا
انده است تتمۀ صوان الحکمهو دیگری  تاریخ بیهقجمیع این تألیفات جز  ولی . در تاریخ حک گویا چیزی به دست 

سعید نفیسی وجود دو کتاب دیگر از ابو الحسن بیهقی را خرب داده است؛ یکی کتابی در نجوم و به فارسی که نسخه 
حی است از نهج البالغه که دو نسخۀ آن در کتابخانۀ آستان قدس رضوی ای در ترصف خود نفیسی بوده، و دیگر رش 

  .ترین رشح موجود نهج البالغه است، به چاپ رسیده است که کهن معارج نهج البالغهو به نام  موجود است
که به تاریخ  الکامل فی التاریخ یا کامل التواریخ.) ق.هـ  ۶۳۷- ۵۵۵(، تألیف عزالدین علی بن االثیر الکامل فی التاریخ

؛ یعنی از آفرینش حرضت ادم و .ق.هـ  ۶۲۸ابن اثیر نیز مشهور است، کتابی است شامل وقایع از آغاز خلقت تا سال 
داستان ابلیس و رانده شدن آدم و حوا از بهشت و احوال فرزندان آدم و همۀ پیامربان و ظهور زردشت و تولد حرضت 

   .علیه و آله و سلممسیح تا بعثت حرضت رسول اکرم صلی هللا 
از تاریخ قدیم ایران نیز پادشاهان کیانی و اشکانی و ساسانی را تا انقراض سلسلۀ ساسانیان و ظهور اسالم رشح داده، از 

چون ابن اثیر در چهار دهۀ نخستین قرن هفتم در  .آن پس وقایع تاریخ بعد از اسالم را سال به سال نقل کرده است
. ه از زمان خود و اندکی قبل از آن در کامل التواریخ آورده است؛ در جای دیگر نتوان یافتقید حیات بوده، تاریخی ک

به ویژه تاریخ ایران که قبل از حمله مغول پراکنده و غیر منظم بوده و در کتاب ابن اثیر به نسبت جمع و تدوین شده 
نخستین مورخی است که وقایع عرص است؛ و چون همزمان با استیالی مغول بوده می توان گفت از لحاظ زمانی 

مغول را به تفصیل آورده و در گردآوری مواد کتاب نهایت دقت را به کار برده است؛ به همین جهت کتاب او یکی از 
جلد، و ترجمۀ فارسی آن  ۱۲م عربی تاریخ الکامل که در بیروت چاپ شده  .شود منابع مهمه تاریخ مغول شمرده می

  .جلد است ۳۳
، به )۱۵تا پایان جلد . (ق.هـ  ۳۵۸لی بخشی از کتاب تاریخ ابن اثیر را از تولد پیغمرب اسالم تا وقایع سال عباس خلی

در گذشت؛ سپس علی  ۱۳۵۰فارسی ترجمه کرد که متأسفانه عمرش برای انجام دادن بقیۀ ترجمه کفاف نداد و در سال
قوه برص از ادامۀ ترجمه  ترجمه کرد و به علت ضعفرا ) ۱۸تا ۱۶از جلد(  ۴۹۹تا ۳۵۹هاشمی حاوری از وقایع سال 
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به پایان رساند، با این تفاوت  ۱۳۵۵و رس انجام ابو القاسم حالت ترجمۀ کتاب را تا جلد بیست و هفتم در سال  بازماند
ام کار این ترجمه، جلد اول تار .که ترجمۀ او با برخی حواشی در توضیح بعضی شهرها همراه است یخ حالت، پس از ا

بخشی از  .مجلد منترش کرد ۶ابن اثیر را که خلیلی به جهاتی از ترجمۀ آن خودداری کرده بود، به فارسی برگرداند و در
مطالب مجلد اول کامل التواریخ، قبالً توسط دکرت محمد ابراهیم باستانی پاریزی به فارسی ترجمه و تحت عنوان 

ترجمۀ عباس  .جزو انتشارات دانشگاه تهران چاپ و منترش شده بود ۱۳۴۹در سال » اخبار ایران از الکامل ابن اثیر«
م دکرت سادات نارصی و به تصحیح دکرت مهیار خلیلی منترش شد در مقدمۀ جلد پانزدهم پیشگفتاری از . خلیلی به اهت

  .نارش و رشح حالی از عباس خلیلی درج است
سمعانی است و سیوطی  االنسابکه تلخیصی از کتاب  باباللابن اثیر کتابهای دیگری هم نوشته است از جمله کتاب 

تن از  ۷۵۰۰که در ترجمه احوال حود  اسد الغابه فی معرفة الصحابهتلخیصی از آن فراهم ساخته است؛ و نیز کتاب 
  .صحابه است؛ اسد الغابه در حقیقت مجموعه ای است از کتب رجال پیشین

، ۱۳۰تا  ۱۱۹شود به مقدمۀ ترجمۀ جلد اول تاریخ ابن اثیر از صفحه  برای اطالع از احوال عزالدین ابن اثیر رجوع
  .ترجمۀ ابوالقاسم حالت

ارشاد االریب «؛ نام اصلی این کتاب .)ق.ربع اخر قرن ششم و ربع اول قرن هفتم هـ (، از یاقوت حموی معجم االدبا
و آن مشتمل است بر اخبار نحویان و  است که به مجم االدبا و یا طبقات االدبا معروف شده،» الی معرفة االدیب

ی اخبار و انساب و نویسندگان و هر که تا زمان یاقوت یعنی اوایل قرن هفتم هجری، در ادب  لغویان و قراء و عل
یاقوت ابتدا برای کسب معاش به  .این کتاب با رعایت نظم الفبایی اسامی تنظیم شده است. تصنیفی کرده است
  .و از این رو فواید بسیاری از مطالعۀ کتب برداشتپرداخت  استنساخ کتب می

مرجلیوث  در .به کوشش و تصحیح د) میالدی ۱۹۲۶تا  ۱۹۰۷(معجم االدبا چندین بار در مرص چاپ رسیده، در سال 
فردیناند مجلد و چاپ دیگری به تصحیح  ۲۰در ) میالدی ۱۹۳۸تا  ۱۹۳۶. ( ق.هـ  ۱۳۵۷تا  ۱۳۵۵جلد، و در سال ۷

چاپ احسان عباس آخرین و معتربترین  .به چاپ رسید مجلد که جلد ششم آن، فهرستهای کتاب است ۶ر د) وستنفلند
  .تصحیح این کتاب است

معجم البلدان فی معرفة املدن و (ن پیداست این کتاب چنانکه از دنبالۀ نام آ  ، موضوع.)ق.هـ  ۶۲۱(معجم البلدان؛ 
ر و السهل و الوعر فی  ، معرفت شهرها و قریه ها و ویرانیها و آبادیها و رسزمینهای )کل مکانالقری و الخراب و الع

  .گوناگون است
معجم البلدان که مایۀ شهرت یاقوت شده، حاصل سفرهای دور و درازی است که وی در کسوت بازرگانی از بغداد به 

ن و شام و خراسان و مرو و خوارزم داشت ضبط . کرد هم و فروش میوی در ضمن کارهای بازرگانی کتاب . کیش و ع
ن روشی است که سمعانی در کتاب خویش به کار برده، به این معنی که هر  اسامی شهرها در معجم البلدان به ه

  .اسم بر حسب حرکت یا سکون حروف و نوع آنها توضیح داده شده است
د امین الخانجی در ده جلد در به تصحیح محم) میالدی ۱۹۰۶. (ق.هـ  ۱۳۲۵معجم البلدان همراه با مستدرکی در سال 

  .میالدی در تهران صورت گرفت ۱۹۵۶مرص چاپ ومنترش شد؛ و چاپی هم از آن در سال 
ء االمکنة و البقاع، ای است از معجم البلدان که دربارۀ نسبت دادن تألیف آن به یاقوت،  خالصه مراصد االطالع فی اس

توسط داراحیاءالکتب العربیه به تحقیق و تعلیق علی ) م ۱۹۵۴.(ق.هـ ۱۳۷۳این کتاب در سال. اختالف نظر وجود دارد
  .محمد البجاوی چاپ و منترش شد

ً و املفرتق صقعاً  شهرت یافته » املشرتک« ؛ یکی دیگر از تألیفات یاقوت حموی، این کتاب است که به املشرتک وضعا
اب مطالبی دربارۀ شهرها و برخی است؛ املشرتک بر حسب حروف تهجی نام کتاب تنظیم گشته و در ذیل هر کت

همۀ ) حرف(یاقوت نام مشرتک را از این رو بر این کتاب نهاده که در ذیل هر مدخل . دانشمندان آن آمده است
شهرهایی را که از نظر لفظ مشرتکندـ ولی هر کدام در رسزمین خاصی است ـ بیاورد؛ و آنگاه پس از بیان خصوصیتهای 

  .کند از عاملان و محدثان و مفرسان و شاعران یاد میهر شهر، منسوبان بدان را 
استاد فقید محمد پروین گنابادی قسمتهایی از این کتاب را که دربارۀ شهرهای ایران آن زمان و دانشمندان منسوب 

است  بدانجا بوده و به فارسی ترجمه کرده و در حاشیه، شهرهای همنام آنها را که در بیرون از مرزهای ایران آن روزگار
وده است در تهران چاپ و  ۱۳۴۷در سال » برگزیدۀ مشرتک یاقوت حموی«این ترجمه تحت عنوان . به ایجاز یاد 

  .منترش شد
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مرتجم در مقدمۀ این کتاب رشح حال جامعی از یاقوت حموی آورده و دربارۀ تاریخ تولد و مرگ وی چنین نوشته 
اند، و  آورده. ق. هـ  ۵۷۴و زرکلی  ۵۷۵تاریخ تولد وی را  صاحب هدیة العارفین و مؤلف معجم املطبوعات: است

جلدی  ۲۰میالدی است؛ اما نارشان چاپ  ۱۱۷۹میالدی نوشته و در اعالم املنجد  ۱۱۷۸صاحب معجم املؤلفین و زرکلی 
در تاریخ . نویسد که دربارۀ تاریخ تولد وی چیزی به دست نیامده است جدید معجم البلدان در مقدمۀ جلد اول می

. ق. هـ  ۶۲۶گذشت وی در زرکلی و مقدمۀ معجم البلدان و معجم املطبوعات و هدیة العارفین و در معجم املؤلفین 
  .میالدی است ۱۲۲۹و در اعالم منجد و زرکلی 
این مخترصی است در علم «: گوید ؛ ابن خلکان در سبب تألیف کتاب می.)ق.هـ  ۶۸۱ـ۶۰۸(وفیات االعیان؛ ابن خلکان 

و احوال هرکس راکه در هر ... سبب تألیف کتاب این بود که از برای آگاهی از احوال پیشینیان ولعی داشتم.. .تاریخ 
  ».و آن را تذکاری از برای نفس خویش تلقی کردم... طبقه و صنفی بین مردم شهرتی داشت در کتاب آوردم

یا شنیدن از دیگران و آنچه خود به عیان  ابن خلکان در مقدمۀ کتاب خود گوید که وفیات االعیان را بر اساس نقل
شاهد آن بوده، تألیف کرده است و به جهت اینکه درباره صحابه و تابعین و خلفا کتابهای متعدد نوشته شده، نام و 

  .رشح حال آنان را در وفیات نیاورده است
  .ه برخی از اشعار آنانوفیات االعیان رشح حال مخترصی است از فضال و شاعران معارص ابن خلکان و اشاره ب

  .کتاب به طبقه و طایفه ای خاص از عل یا پادشاهان و امرا  و وزرا یا شعرا منحرص نشده است
کتاب بر اساس حروف الفبا منظم شده و ابن خلکان این روش را به جهت سهولتی که دربردارد مناسبرت دیده است، 

  .اعالم به هم می خوردگرچه در این روش تقدم و تأخر تاریخی و طبقه بندی 
 ۶۵۴آن را سال ] ابن خلکان. [یکی از بزرگرتین و نافعرتین کتابهای فن رجال است» وفیات االعیان و انباء ابناء الزمان« 

ن شهر به پایان رسانیده است. ق.هـ ۶۷۲در قاهره آغاز، و در سال . ق.هـ    .در ه
ابن خلکان اثری جز «: جرجی زیدان نقل شده که گفته استاز قول ... تن از بزرگان است ۸۴۶این کتاب رشح حال 

  ».توان با بیشرت از صد کتاب برابر دانست همین کتاب بر جای ننهاد ولی آن را می
با تصحیح و حواشی و اضافاتی م عربی آن را در تهران طبع کرده . ق.هـ  ۱۲۸۴معتمدالدوله فرهاد میرزا به سال 

ن غیر عرب هستندبسیاری از اعیانی که د. است    .ر وفیات معرفی شده اند، شخصیتهای دینی، علمی وادبی مسل
  :از تاریخ ابن خلکان تاکنون چهار ترجمه به فارسی صورت گرفته است

ای به عربی، از یوسف سنجری که در  منطی االنسان فی ترجمة وفیات االعیان، ترجمه ای است گزیده و با دیباچه. ۱
  .ق.هـ  ۸۹۵رات آغاز کرده و درسال در گج. ق.هـ  ۸۹۳سال 
متوفی در ( ترجمۀ وفیات االعیان، از قاضی زاده ظهیر الدین بن عبدالکبیر پرس اویس پرس محمد لطیفی اردبیلی . ۲

  .صورت گرفته است. ق.هـ  ۹۲۸و ۹۲۶در دو مجلد که نگارش آنها به ترتیب در سال .) ق. هـ  ۹۳۰
متوفی ( میرزا عباسقلی خان سپهر فرزند محمد تقی لسان امللک سپهر کاشانی  مشکات ادب نارصی، از لسان امللک. ۳

هـ  ۱۳۲۲و ۱۳۲۱که به دستور نارص الدین شاه قاجار، تاریخ ابن خلکان را به فارسی برگردانده و در سال .) ق.هـ  ۱۳۴۰
  .در تفلیس به چاپ رسانده است. ق.
که به دستور ظل .) ق.هـ  ۱۳۷۶ـ ۱۲۸۷(بری انصاری اصفهانی ترجمۀ وفیات االعیان، از محمد حسن خان شیخ جا. ۴

  .ترجمه آن را آغاز کرده و در ده مجلد به انجام رسیده است.) ق.هـ  ۱۳۲۶ـ ۱۲۶۶(السلطان 
  .ترجمه و نگارش میرزا آقا رضوی نیز در اینجا قابل ذکر است» برخی از رجال خراسان در وفیات االعیان«

ء و االلقابمجمع اآلداب فی معجم  ل الدین عبدالرزاق بن الطوفی االس ؛ این کتاب .)ق.هـ ۷۲۳ـ ۶۴۲(، تألیف ک
ً به شش تا هشت جلد مخترص کرده و  عظیم که در اصل پنجاه جلد بوده، کتابی است مشهور که مؤلف آن را تخمینا

  .گذاشته است» تلخیص مجمع اآلداب«نام آن را مخترصاً 
ل است به ترتیب لقب، به این معنی که مؤلف صاحبان ترجمه را با رعایت ترتیب الفبایی در تراجم رجا مجمع اآلداب

القابی که به آن شهرت یافته بودند عنوان کرده است و در یک سطر که به شش ستون منقسم است، پس از ذکر لقب 
ر مربع سوم و اسم جد او را سپس اسم پدر وی را د. آورد در مربع اول، کنیه و نام صاحب ترجمه را در مربع دوم می
ای در مربع پنجم و باالخره حرفه یا صناعت یا منصب را در  در مربع چهارم و نسبت صاحب ترجمه را به شهر یا قبیله

لی او را با تاریخ تولد و وفات . کند مربع ششم بیان می ( بعد در صفحۀ مقابل در طی سه چهار سطر رشح حال اج
ونه اساتید و مؤلفات او را به دست می و اسامی) اگر معلوم باشد ً اگر شاعر بوده است  هایی هم از  دهد؛ و احیانا
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را عباس اقبال به فارسی برگردانده و با بعضی اصطالحات  تلخیص مجمع اآلداببعضی از تراجم   .آورد اشعار او را می
  .مربوط به اشعار فارسی در مجلۀ یادگار به چاپ رسانیده است

که ابن صابونی نیز خوانده شده، اصالً از مردم مرو بود؛ وی یکی از بزرگان مورخان اسالم و هم از ادبایی ابن الفوطی 
گفته و زبانهای ترکی ومغولی را نیز فرا گرفته بوده و خطی خوش داشته  است که به دو زبان فارسی و عربی شعر می

الکو افتاد، سپس به خدمت خواجه نصیر الدین در فتح بغداد به دست لشکریان ه. ق.هـ  ۶۵۶وی در سال  .است
طوسی پیوست و قریب بیست سال به مالزمت آن استاد اشتغال داشته و در کتابخانۀ عظیم رصدخانۀ مراغه که عدد 

ابن فوطی در دستگاه خواجه شمس الدین محمد جوینی و  .کرده است اند کار می کتبش را چهارصد هزار مجلد نوشته
عطاملک، و پس از بر افتادن دولت ایشان در خدمت خواجه رشید الدین فضل هللا و پرسش غیاث برادرش خواجه 

  .وفات یافت. ق.هـ  ۷۲۳برد تا آنکه به سن هشتاد ویک سالگی به تاریخ  الدین محمد، برس می
ی از خویش ابن فوطی که در احاطه به تاریخ و تراجم رجال و رسعت کتابت شهرۀ عرص خود بوده، مؤلفات عدیده ا

به یادگار گذاشته بوده است که بدبختانه قسمت اعظم آنها امروز یا به کلی از میان رفته یا اینکه معروف اهل فضل و 
به طوری که بدیع الزمان فروزان فر در کتاب رشح احوال و نقد وتحلیل آثار عطار  .ادب نیست و مجهول مانده است

ه، قدیمیرتین مأخذ دربارۀ پایان کار روایت ابن الفوطی است، به این متذکر شد) ۱۳۴۰،تهران۹۰صفحۀ ( نیشابوری
عالوه بر آن ابن فوطی در کتاب خود به بسیاری از امثال و اشعار فارسی اشاراتی  .»و استشهد علی ید التتار«عبارت

  .دارد و از دیوانهای معزی و عنرصی و المعی با دقتی خاص یاد کرده است
، تألیف خیرالدین بن محمود بن الشهر الرجال و النساء من العرب و املستعربین و املسترشقین قاموس تراجم : االعالم

؛ موضوع این کتاب چنانکه از نام آن پیداست، رشح حال مردان .)م ۱۸۹۳\.ق.هـ  ۱۳۱۰( محمد بن علی فارس، الزرکلی 
، روزنامه نویس و نویسندۀ دمشقی، مؤلف آن خیر الدین زرکلی .و زنان مشهور از عرب و مستعرب و مسترشق است

چندین روزنامه و مجله و چاپخانه در دمشق و قاهره تأسیس کرد؛ هنگام تسلط فرانسویان بر سوریه محکوم به اعدام 
  .شد، و به حجاز گریخت و تابعیت آنجا را پذیرفت؛ در دستگاه آل سعود برآمد و به مناصب عمده رسید

 ۱۳۷۸تا  ۱۳۷۳میالدی پایان یافت و چاپ دوم ده جلدی آن از  ۱۹۲۷مجلد در سال  چاپ اول کتاب اعالم زرکلی در سه
جزء پیشین است ـ مؤلف  ۹در جزء دهم آن ـ که مستدرک  .یعنی پنج سال طول کشید) میالدی ۱۹۵۹تا  ۱۹۵۴.(ق.هـ 

بیروت، و پدر و  مولد او: و در همین رشح حال، گفته است) چاپ دوم ۲۵۷صفحه (رشح حالی هم از خود آورده است
  .اند مادرش دمشقی بوده

یعنی حدود  ۳۶۰تا  ۲۶۲زرکلی از منابع بسیار  و مهمی در تألیف کتاب خود استفاده کرده، به طوری که از صفحه 
یکصد صفحه از جلد دهم کتابش، فقط به معرفی مصادر و مراجع کتاب اختصاص یافته، و حدود یکهزار و هفتاد و 

  . مأخذ و مراجع فهرست داده استاندی کتاب به عنوان 

  نگارى شيعه  تاريخ
نان در تدوين دانشهاى اسالمى كار خود را آغاز كردند ي از اين دانشها، دانش تاريخ . شيعيان به موازات ساير مسل

. دنگارى عراق، شيعه نيز فعاليت خود را آغاز كرده و در آن جنبش مساهمت و همكارى كر  در كنار جنبش تاريخ. بود
نند ابو مخنف، هشام كلبى و يا كسا چون ابن اسحاق كه متأثر از جريان تشيع عراق  ١ رصفنظر از شيعيان عراقى ه

ه  موضوعات گونه. كردند بودند، كسا از شيعيان امامى نيز به هم ميزان در نگارش تاريخ اسالم همراهى مى گون س
مند بودند و به هيچ روى خود را جداى  عالقه نبوى و نيز تاريخ تحوالت عراق از موضوعا بود كه شيعيان كامال به آنها

ى يل به تشيع و يا حتى مخالف . ديدند از آن تحوالت  طبيعى بود كه در آن ميان، حركتها و جنبشهاى شيعى يا مت
ه نبوى نيز -دولت اموى براى آنها ه نبوى نگارش  مهم - گاه از س تر بود، زيرا آنها شاهد آن بودند كه به هر روى س

رود و يا به رصاحت تحريف  يابد و ديگران هم به آن توجه دارند اما اخبار علويان و جنبشهاى شيعى از ميان مى مى

                                                            
ن ترجيح مى: شيعيان عراقى، شيعيا هستند با اين ويژگيها). ۱(  ١ در امامت به . كنند اهل بيت را تقديس مى. دهند امام عىل عليه الّسالم را بر عث

نها كه در م از ونه شاخص، به جز آ . امامى يا زيدى مذهب نيستند. شيخ را قبول دارند. كنند فضائل اهل بيت را روايت مى. نص اعتقادى ندارند
  .ايشان ياد شده، مسعودى مورخ و ابو الفرج اصفها است
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ى. شود مى دليل آن نيز آن بود . توانست توجه شيعيان را به خود جلب كند ديگر تحوالت، نظ بحث از تاريخ خلفا 
ى ىدي كه شيعه پيوندى ميان تاريخ خود و تاريخ آنها    .نگريست د، طبعا جز از زاويه منفى به آن 

اما مهم آن است كه در ميان اهل . نگاريهاى تاريخى در ميان سنى و شيعه رواج داشت در قرون نخست اسالمى تك
ترا كوچك و بزرگ تاريخى را در موسوعه عظيم خود هاى  جالبى زد و بخش معظم رساله سنت، طربى دست به ابتكار

دن اسالمى،  هاى تك ن اقدامى در شيعه صورت نگرفت و همزمان با از ب رف رسالهچ. فراهم آورد نگارانه در 
ونه. بخش مهمى از تراث تاريخى شيعه از ميان رفت هاى اند نظ وقعة صف نرص بن مزاحم از اوائل قرن  تنها 

ن قرن به دست ما رسيده است ها نشانگر اهميت فراوان اين قبيل آثار در  هم. سوم و كتاب الغارات ثقفى از ه
  .ثبت تحوالت تاريخى است

ه و نيز زندگى امامان و  بايد گفت پس از گذار از عرص اول، نگرش تاريخى شيعه، محدود به بحث مخترص در س
نگارى  اريخاين وضعيت تا زما كه مجددا دولتى شيعه برپا شد و ت. مسائىل شد كه در اطراف مسأله امامت مطرح بود

  .آن حكومت شيعه باب شد، ادامه داشت
ه نبوى در قرون نخست    آثار شيعى در س

ه نگارى مى ترى به  توان در تفاوت دو نگرش شيعى و سنى اين مسأله را مطرح كرد كه شيعه با ديد مقدسانه درباره س
گفتنى است كه در . دهد قرار مىزندگى رسول خدا صّىل ّهللا عليه و آله نگريسته و اساس را عصمت آن حرضت 

نويىس سنى، گرچه حالت اعجاب نسبت به زندگى آن حرضت كامال مطرح است اما به عصمت آن هم در همه  تاريخ
ى كه در برابر كتاب تنزيه  ١ونه آن تأليف كتا با عنوان زلّة االنبياء توسط ابو الفضل مّشاط بود. شود ابعادش توجه 
برابرى اين دو انديشه را مؤلف شيعه كتاب معتقد االماميه در قرن هفتم هجرى  ٢.نوشته شده است االنبياء سيد مرتىض
حتى در قرن سوم عا سنى ديگرى كتا با نام معاىص االنبياء نوشت كه البته مورد انكار متكلم  ٣.گزارش كرده است

  ٤.سمرقندى مشهور يعنى ابو منصور ماتريدى قرار گرفت
مهمرتين شاهد سخن . شود، بايد گفت تعليم مغازى در دستور كار امامان بوده است ه نبوى مربوط مىتا آنجا به س 

در ميان اخبار امام باقر  ٥ كّنا نعلم مغازى رسول هللا ك نعلم السورة من القرآن: امام سجاد عليه الّسالم است كه فرمود
ه فراوان بود ونه . ه و بسيارى از آنها در مآخذ مكتوب آمده استو امام صادق عليه السالم نيز اخبار س به عنوان 

ه خود نقل كرده است ونه. ابن اسحاق اخبارى چندى از امام باقر عليه الّسالم در س ها در طبقات ابن  برخى از اين 
ه و در ميان آثار شيعى، قريب يك چهارم تفس عىل بن ابراهيم قمى در اخبار مر . شود سعد نيز ديده مى بوط به س

شده كه در جام شده، از آثار مكتو استفاده در اين كتاب كه رس جمع تدوين نهايى آن از چند اثر ان. تاريخ انبياست
به عنوان مثال، در تفس عىل بن ابراهيم قمى از كتاب املبعث و املغازى ابان . قرن سوم و چهارم در دسرتس بوده است

ن استفاده شده است ه آن تقريبا به طور انحصارى از اخبار امام ت. بن عث فس قمى از جمله آثارى است كه بخش س
امى اخبار آن از . باقر و امام صادق عليه الّسالم است ي دليل آن داخل شدن تفس ا الجارود در آن است كه 

ه در اخبار ابو الجارود از ساير . آن آمده است امام باقر عليه الّسالم بوده و به تناسب شأن نزول آيات، مطالبى از س
يز مى   .امى اخبار اين كتاب را عالمه مجلىس در مجلدات تاريخ نبينا در بحار آورده است. باشد قسمتها مت

ونه ديگر كتاب مبعث النبى و اخباره صّىل ّهللا عليه و آله از عبد هللا بن ميمون القداح است كه خود راوى اخبار امام 
ه ٦.ر و امام صادق عليه الّسالم بوده استباق . به هر روى اينها شواهدى است بر توجه امامان و شيعيان به اخبار س

ترين مؤلفان شيعى است كه  اصبغ بن نباته از كهن. اما تاريخ اسالم به طور عموم نيز مورد عالقه شيعيان بوده است
ونه ديگر است ٧.تكتا در مقتل امام حس عليه الّسالم داشته اس عناوين برخى از . احمد بن عبيد هللا ثقفى 

كتابهاى وى عبارت است از كتاب املبيّضة ىف اخبار مقاتل آل ا طالب، كتاب ىف تفضيل بنى هاشم و ذم بنى امية و 

                                                            
  ۲۴۴كتاب نقض، ص ). ۱(  ١
  ۱۱كتاب نقض، ص ). ۲(  ٢
  )۱۳۳۹پژوه، تهران،  چاپ دانش( ۴۷معتقد االمامية، ص ). ۳(  ٣
  ۷۲۵ادبيات فارىس استورى، ص : نك). ۴(  ٤
  ۲۰، ص ۴؛ سبل الهدى و الرشاد، ج ۲۴۲، ص ۳؛ البداية و النهاية، ج ۲۸۸، ص ۲الجامع االخالق الراوى، ج ). ۵(  ٥
  ۲۱۳رجال النجاىش، ص ). ۱(  ٦
  ۱۵۰، ص ۱تنقيح املقال، ج ). ۲(  ٧



 دن اسالمی شناخت منابع فرهنگ و 

  
 
 

۴۷ 

، الج: برخى از آثار محمد بن زكريّا بن دينار، به روايت نجاىش، عبارتند از ١.اتباعهم مل املخترص، صف الجمل الكب
، ، مقتل الحس ، اخبار زيد، اخبار فاطمه] و إن[كتاب النهر  ٢الكب ونه ديگر ابراهيم بن محمد  ٣.، مقتل ام املؤمن

وى نيز كه ابتدا زيدى مذهب بود و بعد امامى شد آثارى تاريخى دارد كه برخى از عناوين آن عبارت . الثقفى است
ن، كتاب الدار، الغارات است از كتاب املبتدأ و ا اخبار ) كه اين اثر باقى مانده(ملغازى و الرّدة، اخبار عمر، اخبار عث

كتاب : آثار جابر بن يزيد جعفى نيز در زمينه هم تحوالت است ٤.و ابراهيم]  نفس زكيه و برادرش[زيد، اخبار محمد 
 ، ، كتاب النهروان، كتاب مقتل ام املؤمن   ٥.كتاب مقتل الحسالجمل، كتاب صف

برخى از آثار تاريخى عىل بن حسن بن عىل بن فضال عبارتند از كتاب الدالئل، كتاب االنبياء، كتاب البشارات، و كتاب 
  ٦.الكوفة

ر عاملان شيعى معروف شهر برصه بوده عبارت است  برخى از عناوين آثار تاريخى عبد العزيز جلودى ازدى كه در ش
،كتاب الجمل، كت: از ، كتاب الغارات، كتاب الخوارج، كتاب ذكر عىل عليه الّسالم ىف حروب  ٧اب صف كتاب الحكم

، أخبار  النبى، كتاب مآل الشيعة بعد عىل عليه الّسالم، أخبار التواب و ع الوردة، أخبار املختار، أخبار عىل بن الحس
عزيز، أخبار من عشق من الشعراء، أخبار قريش و األصنام، أ جعفر محمد بن عىل عليه الّسالم، أخبار عمر بن عبد ال

ن، كتاب رسائل عمر، كتاب  كتاب طبقات العرب و الشعراء، كتاب خطب النبى صّىل ّهللا عليه و آله، كتاب خطب عث
  ٨).ع(رايات األزد، كتاب مناظرات عىل بن موىس الرضا 

عيل بن عبد هللا بجىل كه از مردمان قم ب از مهمرتين آثار او كتاب  .وده، آثارى در تاريخ داشته استاحمد بن إس
و هو كتاب عظيم نحو من عرشة آالف ورقة من أخبار الخلفاء و الدولة : العباىس است كه نجاىش درباره آن نوشته است

خ قم نقل اين كتاب در دست محمد بن حسن قمى بوده و چهار مورد از آن در تاري. رأيت منه أخبار األم. العبّاسية
عىل بن احمد جّوا نيز كتا در اخبار صاحب فخ و كتا در اخبار يحيى بن عبد هللا بن حسن نوشته  ٩.كرده است

ه داشته است ١٠.است   .احمد بن محمد بن خالد برقى محدث برجسته قمى كتا با عنوان كتاب املغازى در س
الشعر و الشعراء، كتاب البلدان و املساحة، كتاب التاريخ، كتاب  كتاب: همو آثار تاريخى ديگرى دارد كه عبارت است از

  ١١االنساب،
ن احمر بجىل است ترين چهره از برجسته وى كتاب با ارزىش در اخبار انبياء و . هاى مورخ در عرص امامان، ابان بن عث

ه رسول خدا صّىل ّهللا عليه و آله داشته كه متأسفانه بخىش از آن بر جاى  شيخ طوىس درباره كتاب . مانده استنيز س
. »و ما عرف من مصنفاته اّال كتابه الّذى يجمع املبتدأ و املبعث و املغازى و الوفاة و السقيفة و الرّدة: او نوشته است

اين كتاب در دسرتس عىل بن ابراهيم قمى بوده و  ١٢.و هناك نسخة أخرى أنقص منها رواه القميّون: آنگاه افزوده است
له كتاب حسن كب يجمع : وى نوشته است. نجاىش نيز با كتاب آشنا بوده است.  مكرر از آن نقل كرده استدر تفس

ترين نقل را از آن شيخ طربىس در  اين كتاب در دسرتس عاملان فراوا بوده اما مفصل ١٣.املبتدأ و املغازى و الوفاة و الردة

                                                            
  ۱۶۶الفهرست ابن نديم، ص ). ۳(  ١
ن كوىف در مجامع زيدى ). ۴(  ٢ ، ج : نك. مذهب بوده استاين كتاب به روايت محمد بن سلي در . ۱۲، ص ۱مقدمه مناقب االمام ام املؤمن

ن كتاب، ج : نك( هم كتاب مناقب نيز در پنجاه مورد كوىف مطالبى در فضائل ام املؤمن عليه الصالة و السالم كه ) ۱۷۷، ص ۳مجلد سوم ه
  .ستبسيارى از آنها تاريخى است از محمد بن زكريا بن دينار آورده ا

  ۳۴۷رجال النجاىش، ص ). ۵(  ٣
  ۲۳۳، ص ۱؛ معجم االدباء، ج ۱۰۲ -۱۰۳، صص ۱لسان امليزان، ج : و نك ۱۸رجال النجاىش، ص ). ۶(  ٤
  ۱۲۹رجال النجاىش، ص ). ۷(  ٥
  ۶۷۶، ش ۲۵۸رجال النجاىش، ص ). ۸(  ٦
كتابخانه ابن : نك. پيش از جنگ صف خوانده نقل كرده است ۷ابن طاووس در مهج الدعوات از كتاب صف او دو دعايى كه امام عىل ). ۱(  ٧

  .۵۲۵طاووس، ص 
  ۲۴۴، ۲۴۱رجال النجاىش، ص ). ۲(  ٨
تاريخ قم آمده  ۲۳۷، ۲۳۶، ۲۰۰، ۱۴۵موارد نقل شده در صفحات . ۱۹كتابشناىس آثار مربوط به قم، ص : نك. ۲۴۲، ش ۹۷رجال النجاىش، ص ). ۳(  ٩

  .است
  ۲۶۳، ص رجال النجاىش). ۴(  ١٠
  ۱۸۲، ش ۷۶رجال النجاىش، ص ). ۵(  ١١
  ۱۹، ۱۸: الفهرست). ۶(  ١٢
  ۱۳: رجال النجايش). ۷(  ١٣
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تاب املبعث و املغازى به چاپ رسانده و در ه از اثر او را تحت عنوان کبازيافتما بخشهاى . كتاب اعالم الورى كرده است
  .ايم مقدمه به تفصيل درباره وى و كتابش سخن گفته

رى از آثارى كه درباره رسول خدا صّىل ّهللا عليه و آله نوشته شده و بيشرت جنبه موضوعى دارد اشاره  در اينجا ش
  :كنيم مى

  )۴۳۰نجاىش، ص (ليه و آله از وهب بن وهب كتاب صفات النبى صّىل ّهللا ع
كتاب : برخى ديگر از آثار وى عبارتند از(كتاب وفود العرب اىل النبى صّىل ّهللا عليه و آله از منذر بن محمد بن منذر 

، كتاب النهروان، كتاب الغارات   ).۴۱۸نجاىش، ص ) (الجمل، كتاب صف
ان آباء النبى صّىل ّهللا عليه و   )۴۰۴نجاىش، ص (آله از ابو يعىل محمد بن حسن بن حمزة جعفرى  مسألة ىف ا

  )۴۰۲نجاىش، ص (كتاب مسألة ىف معرفة النبى صّىل ّهللا عليه و آله از شيخ مفيد 
كتاب زهد النبى صّىل ّهللا عليه و آله، كتاب اوصاف النبى صّىل ّهللا عليه و آله، كتاب ىف معرفة فضل النبى صّىل ّهللا عليه 

و نيز كتا با نام كتاب ) ۳۹۱، ۳۸۹نجاىش، ص (و أم املؤمن و الحسن و الحس عليهم السالم از شيخ صدوق  و آله
  ).۳۹۰نجاىش، ص (ىف عبد املطلب و عبد هللا و ا طالب از همو 

ان ا طالب و آباء النبى صّىل ّهللا عليه و آله از عىل بن بالل ة الرحمن ىف ا نجاىش، (املهلبى االزدى  كتاب البيان عن خ
  ).۲۶۵ص 

  )۲۱۳نجاىش، ص (كتاب مبعث النبى صّىل ّهللا عليه و آله و اخباره از عبد هللا بن ميمون القداح 
  )۱۸۷نجاىش، ص (كتاب وفاة النبى صّىل ّهللا عليه و آله از سلمة بن الخطاب براوستا اذدورقا 

يه و آله كان عىل دين قومه قبل النبوة از جعفر بن احمد بن ايوب كتاب الرد عىل من زعم ان النبى صّىل ّهللا عل
  )۱۲۱نجاىش، ص (سمرقندى 

  ).۴۴نجاىش، ص (كتاب الرد عىل من زعم النبى صّىل ّهللا عليه و آله كان عىل دين قومه از حس بن اشكيب خراسا 
ر كوىفكتاب اخبار النبى صّىل ّهللا عليه و آله از ابو عىل احمد بن محمد بن  ان ا . ع وى كتا نيز با عنوان كتاب ا

  )۹۵نجاىش، ص (طالب داشته است 
كتاب ذكر النبى صّىل ّهللا عليه و آله و الصخرة و الراهب و طرق ذلك از احمد بن محمد بن سعيد سبيعى همدا 

  )۹۴نجاىش، ص (
  )۸۱نجاىش، ص (عرى كتاب فضل النبى صّىل ّهللا عليه و آله از احمد بن محمد بن عيىس اش

ة عليهم الّسالم ىف املرشك از حس بن عىل بن سفيان بزوفرى  ة النبى و اال   )۶۸نجاىش، ص (كتاب س
  ).۶۵نجاىش، ص (كتاب الوفود عىل النبى صّىل ّهللا عليه و آله از حس بن محمد بن عىل االزدى 

ّىل ّهللا عليه و آله، كتاب اخبار الوفود عىل النبى صّىل ّهللا عليه كتاب نسب النبى صّىل ّهللا عليه و آله كتاب كتب النبى ص
  ).۲۴۴ -۲۴۱نجاىش، ص . (اين سه عنوان از عبد العزيز جلودى ازدى است. و آله

ء سالحه و كتاب وفاة النبى از عىل ب ء آالت رسول هللا و أس رجال النجاىش، ص (.ن حسن بن عىل بن فضالكتاب أس
۲۵۸(  

  )۷۶نجاىش، ص (زى از احمد بن محمد بن خالد برقى كتاب املغا
ابن طاووس در چندين . املنبئ عن زهد النبى صّىل ّهللا عليه و آله از ابو محمد جعفر بن احمد بن عىل قمى ابن الرازى

  ١.اثر خود از اين كتاب نقل كرده است
ء رسول هللا صّىل ّهللا عليه و آله، از حسن بن خرزاد    )۴۴، ص نجاىش(كتاب اس

ه نبوى بعدها نيز مورد توجه جامعه علمى شيعه بود اما اين توجه تنها در زمينه آگاهى از آن، آن هم بيشرت در . س
نزد محمد بن معد علوى فقيه  ۶۰۸در سال : نويسد ابن ا الحديد مى. مس مباحث كالمى مورد نظر شيعه بود

رسيد به نقىل از . خواند شخىص نزد او مغازى واقدى مى. بودمذهب شيعه رفتم كه منزلش در درب الدواب بغداد 
محمد بن معد به من . گريختند واقدى كه با كلمه فالن و فالن اشاره به كىس كرده بود كه جنگ احد از صحنه مى

  .مقصود أبو بكر و عمر است: گفت

                                                            
  ۴۵۰، ۴۴۹كتابخانه ابن طاووس، ص ). ۱(  ١
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شد كه الزم باشد نامش را نياورده و در ميان صحابه كىس نيست كه چنان موقعيتى داشته با: من انكار كردم و او گفت
  ١.من باز نپذيرفتم اما احساس كردم كه از من سخت رنجيده است. كلمه فالن بجايش بگذارند

  كتابهاى قصص االنبياء
نان انجام شده است اين اصطالح شامل تاريخ . كار در زمينه تاريخ االنبياء با عنوان كتاب املبتدأ در آثار تاريخى مسل

ن . شود ابتدا تا قبل از آخرين پيامرب الهى مىبرش از  در اين زمينه، بخش كتاب املبتدأ و املبعث و املغازى ابان بن عث
دهد كه در ميان شيعيان رسمى بر  ايم، نشان مى احمر كه موارد آن را در مقدمه كتاب املبعث و املغازى وى آورده

ن اثر ن. نگارش اين قبيل اخبار بوده است يز حاوى اخبارى است كه برخى از منابع ارسائيىل است و طبعا غ البته ه
  .قابل اعتبار

عالمه مجلىس مجموعه . در ميان منابع شيعى بخش تاريخ انبياء به طور پراكنده به صور بسيار گسرتده آمده است
س عىل بن ابراهيم قمى، عمده آنها در آثار صدوق، تف .اين اخبار را در مجلد يازدهم تا چهاردهم بحار آورده است

نگونه كه گفته شد در اين قبيل آثار، اخبار اهل سنت كه بر  تفس عياىش، تفس مجمع البيان و نظاير آنهاست و ه
ابن طاووس از . گرفته از كسا چون كعب االحبار، عبد هللا بن سالم و بويژه وهب بن منبه است فراوان آمده است

املهموم نقل كرده لرحمن برقى دانسته مطلبى در فرج اء كه آن را از محمد بن خالد بن عبد اكتا با نام قصص االنبي
توان به كتاب  از ميان آنچه به طور مستقل بر جاى مانده، مى. اما گويا كىس ديگر از اين كتاب خرب نداده است ٢.است

رضا عرفانيان توسط بنياد پژوهشهاى اسالمى قصص االنبياء از قطب الدين راوندى اشاره كرد كه با تحقيق استاد غالم
و ) به بعد ۲۸۰باب نوزدهم از ص (اين اثر افزون بر تاريخ انبياء بخىش نيز شامل معجزات آن حرضت . چاپ شده است

باشد و از اين حيث نيز بايد مورد  بخىش شامل احوال رسول خدا صّىل ّهللا عليه و آله است كه باب بيستم كتاب مى
د توجه قرار آورد كه در بسيارى از موارد روشن  راوندى نيز مأخذى براى نوشته خود نياورده و غالبا اسنادى را مى. گ

ل مى. نيست از چه كتا بر گرفته است رود كه بخش مهمى از باب بيستم آن از تفس عىل بن ابراهيم قمى  احت
  .باشد

، به طور ويژه به قصص انبياء )۱۱۱۲م (ز سيد نعمت هللا جزائرى پس از راوندى، كتاب النور املب ىف قصص االنبياء ا
  .پرداخته است

   كتابهاى دالئل از قرن چهارم تا ششم
بخىش از كتابهاى تاريخى شيعه كتابهايى است كه از اساس براى ثبت معجزات امامان به قصد اثبات امامت آنها 

رتين آثار در اين زمينه . تاريخى امامان نيز درج شده استطبعا در اين آثار بخىش از زندگى . نگاشته شده است از قد
ه محمد بن مسعود عياىش عا شيعى اواخر قرن سوم و اوائل قرن چهارم است كه در سمرقند  كتاب دالئل اال

انده است ٣.زيسته و آثار وى از جمله هم اثر را ابن نديم ياد كرده است مى دالئل و كتاب ال. اين كتاب بر جاى 
همو كتا با عنوان كتاب تثبيت نبوة االنبياء . املعجزات از ابو القاسم كوىف كه متهم به غلو است نيز در اين زمينه است

كتا نيز با عنوان دالئل النبى صّىل ّهللا عليه و آله توسط احمد بن يحيى بن حكيم اودى صوىف كوىف  ٤.نوشته است
عيل بن عىل ٥.نوشته شده است  بن بن اسحاق بن ا سهل بن نوبخت هم كتا با عنوان كتاب االحتجاج لنبوة اس

ى و  ٦.النبى صّىل ّهللا عليه و آله نگاشته است دو كتاب با عنوان كتاب الدالئل ي از ابو العباس عبد هللا بن جعفر حم
ابو  ٧.س در برخى از آثارش بوده استديگرى از ابو عبد هللا محمد بن ابراهيم بن جعفر نع از مصادر ابن طاوو 

ى شيعه در قرن ششم كتا با نام دالئل داشته ك اين كه كتا هم با عنوان  محمد عبد الباقى بن محمد برصى از عل
ة الدين صلوات هللا و سالمه عليهم اجمع داشته استرباه ىف امامة ام املؤمن و الحجج و ال  ٨.اوالده االحد عرش ا

                                                            
  ۲۴ -۲۳، صص ۱۵رشح نهج البالغه، ج ). ۲(  ١
  ۴۸۶كتابخانه ابن طاووس، ص ). ۱(  ٢
  ۲۴۵الفهرست، ابن نديم، ص ). ۲(  ٣
  ۲۶۶ىش، ص رجال النجا). ۳(  ٤
  ۸۱رجال النجاىش، ص ). ۴(  ٥
  ۳۲رجال النجاىش، ص ). ۵(  ٦
ى نقل كرده است. ۲۲۸، ۲۲۷كتابخانه ابن طاووس، ص ). ۶(  ٧   :نك. اربىل نيز موارد فراوا از دالئل حم

  ۱۰۹عىل بن عيىس اربىل و كشف الغمه، ص 
  ۷۶الفهرست، منتخب الدين، ص ). ۱(  ٨
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ونه ديگر الخرائج . تاب ديگر دالئل االمامة محمد بن جرير طربى معارص شيخ طوىس است كه به چاپ رسيده استك
است كه به تفصيل از معجزات پيغمرب و امامان عليهم السالم سخن گفته ) ۵۷۳م (و الجرائح از قطب الدين راوندى 

كتاب تخليص شده و تخليص آن نيز با عنوان كفاية املؤمن اين . متأسفانه، راوندى منابع خود را ياد نكرده است. است
  .م عر در سه مجلد توسط مؤسسة االمام املهدى عليه الّسالم به چاپ رسيده است. ترجمه شده است

متوفاى بعد (ونه كهن ديگر از اين دست، كتاب الثاقب ىف املناقب از ابو جعفر محمد بن عىل معروف به ابن حمزه 
اين اثر نيز اخبارى در معجزات انبيا، رسول خدا صّىل ّهللا عليه و آله او همچن معجزات حرضت فاطمه . است )۵۵۲از 

ي از مصادر اين كتاب، كتاب مفاخر الرضا عليه الّسالم از حاكم نيشابورى . و ساير امامان عليهم الّسالم آورده است
  .است

. از بيهقى و نيز ابو نعيم اصفها در هم موضوع تأليف شده استدر ميان اهل سنت كتابهاى چون دالئل النبوة 
كتاب تثبيت دالئل النبوة از قاىض عبد الجبار همدا نيز هم شيوه را دنبال كرده جز آن كه بحث را به صورت كالمى 

  .عرضه كرده است
   تاريخى -كتابهاى كالمى

هاى مربوط به امامت در ميان شيعه داشته، لزوما به بحث از بخىش از تأليفات كالمى شيعه به تناسب اهميتى كه بحث
بخىش عقىل كه مطالبى در اثبات رضورت وجود . بحثهاى امامت عمدتا شامل دو بخش است. تاريخ كشيده شده است

امام و لواحق آن است و بخىش ديگر كه مباحثى تاريخى در اثبات وجود نص، دليل عدم اعتناى ديگران به نص، و نيز 
بخش تاريخى اين آثار نوعا انتقاد از خالفت و خلفاست، چيزى كه تحت عنوان . كند ر انتقاد از صحابه عرضه مىد

تاريخى است و برخى  -نكته قابل توجه در اين زمينه آن است كه برخى از اين آثار كالمى. شود مطاعن از آن ياد مى
  .شود تاريخى كالمى كه عمدتا در شكل حديث ارائه مى

اى از اين كتابها كه بر جاى مانده، كتاب االستغاثه ىف بدع الثالثة از ابو القاسم كوىف متهم به غلّو است كه به چاپ  هون
كتاب ديگر كتاب سليم بن قيس است كه رصفنظر از شبها كه در مورد برخى از اخبار آن وجود دارد . هم رسيده است

اثبات الوصية مسعودى را نيز . ه در قالب حديث، در باب امامت استنىص كهن در دفاع تاريخى از عقائد كالمى شيع
-تاريخى  -وان در رديف آثار حديثىت كه بايد به طور قطع از كىس جز مسعودى صاحب مروج الذهب دانست، مى

ر كهن. كالمى عنوان كرد روستاهاى شهر روستايى از  - ترين آثار در اين زمينه، كتاب املقنع ىف االمامة از سّدآبادى در ش
از مشهورترين اين آثار كتاب الشاىف سيد مرتىض . است كه انتشارات اسالمى در قم آن را چاپ كرده و كوچك است -رى

شيخ طوىس تحت عنوان تلخيص الشاىف تحرير جديدى از آن بدست داده كه آن نيز به . است كه به چاپ رسيده است
وى مطالب تاريخى فراوا است كه به مناسبت حديث غدير و معناى آثار متعدد شيخ مفيد نيز حا. چاپ رسيده است

اين . كالمى ياد كرد نه بالعكس - از كتاب الجمل شيخ مفيد بايد بيشرت به عنوان يك اثر تاريخى. واليت و يا جز آن دارد
تاريخى است كه نگاريهاى  اثر در ادامه آثار تاريخى محض شيعى است كه در قرن سوم معمول بوده و در امتداد تك

تاريخى بودن اين اثر قابل ترديد نيست اما اين . اند نگاشته شيعيان عراق براى ثبت مسائل تاريخى مورد نظر خود مى
نيه و معتزله قرار داده از ابداعات  كه شيخ مفيد تاريخ علمى را وسيله اى براى اثبات ديدگاههاى شيعه در برابر عث
در برابر، كتاب كشف اليق عالمه حىل كتا است غالبا كالمى . ى با دانش كالم استشيخ مفيد در تلفيق مكتب تاريخ

  .كه برخى از آگاهيهاى تاريخى نيز در آن آمده است
ى فرق شيعى نگاشته شده به نوعى حاوى بحثهاى كالمى كتابهايى كه در رسگذشت شكل دو اثر مهم . تاريخى است -گ

دارند، كتابهاى فرق الشيعة نوبختى و املقاالت و الفرق سعد بن عبد هللا اشعرى كه شباهتى بيش از نود درصد بهم 
ر كتابهايى است كه . اند اين دو اثر حاوى اطالعات ذى قيمتى از تاريخ شيعه. است كتاب االحتجاج طربىس نيز در ش

 -كتاب الطرائف ىف معرفة. ستگرچه مناظرات را فراهم آورده، آگاهيهايى درباره زندگى امامان ايران در آن آمده ا
  .املذاهب نيز مشتمل بر آگاهيهاى تاريخى و حديثى در نقد مذهب مخالف است

   تاريخى -كتابهاى حديثى
در ميان . در اين زمينه گاه تأكيد بر تاريخ بوده و گاه بر حديث. اند دانيم كه حديث و تاريخ ارتباط نزدي داشته مى

نند اهل سنت، مواد تاريخى فراوا يافت مى آثار حديثى شيعه در قرن سوم و در كتاب كاىف بخىش كه . شود چهارم، ه
متأسفانه كتاب كهن . به بحث امامت يا حجت اختصاص داده شده، مطالبى تاريخى از زندگى امامان را در بر دارد

نيز ك بيش مطالبى تاريخى  شايد بتوان به بصائر الدرجات اشاره كرد كه آن. ديگرى نظ كاىف در اين زمينه نيست
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ترين  در باره تاريخ زندگى امام رضا عليه الّسالم اثر جاودانه عيون اخبار الرضا عليه الّسالم از شيخ صدوق برجسته. دارد
ديگر آثار صدوق نيز هر يك به . زندگى امام و شيعه در اين دوره كامال در اين كتاب منعكس شده است. اثر است

در اماىل نيز اين قبيل . كتاب علل الرشايع در اين ميان برجستگى خاص دارد. خبار تاريخى استنحوى مشتمل بر ا
جريان تأليف كتابهاى پرحجم و همزمان از ب رف بخىش آنجا كه صدوق در آستانه پيدايى  از. توان يافت اخبار را مى

  .ره برده، بايد كتابهاى او را از اين زاويه مغتنم شمرداى شيعه بوده و از بسيارى از آنها در منابع خود به از تراث رساله
در زمينه تاريخ غيبت سه كتاب با ارزش بر جاى مانده كه هر كدام بخش مهمى از تاريخ شيعه را در قرن سوم منعكس 

ل الدين صدوق، كتاب الغيبه شيخ طوىس و كتاب الغيبه نع از مهمرتين آثار در اين زمينه. كند مى . هستند كتاب ك
ونه از اين . آثار مشابه فراوا بوده كه از ميان رفته است. تاريخ شيعه در اين دوره مبتنى بر اين چند اثر است دو 

ل الدين آمده  قبيل متعلق به محمد بن بحر رهنى دانشمند قرن سوم هجرى بوده كه بخىش از مطالب آن در ك
  .است

ر كتابهاى حديثى، بايد از كتابها ترين  از كهن. نگارى است اين قبيل آثار نيز به نوعى تاريخ. ى مناقب ياد كرددر ش
ن كوىف قاىض است كه در قرن سوم مى زيسته  كتابها در اين زمينه، كتاب مناقب االمام ام املؤمن از محمد بن سلي

ه رسول خدا صّىل هللاّ  ١.است  عليه و آله و نيز زندگى ام اين كتاب مملو از آگاهيهاى تاريخى است كه در زمينه س
ن، . توان از آن بهره برد مؤمنان مى عىل رغم آن كه مؤلف شيعه زيدى است و قاضيان الهادى اىل الحق امام زيديان 

  .روايات فراوا از امام باقر عليه الّسالم دارد
عيىل مذهب، كتاب پرارج  يمى  ٢ررشح االخبادرست نظ كتاب باال در ميان شيعيان اس ن بن محمد  از قاىض نع

عيىل مذهب در طول دوران حكومت فاطميان است است كه بسيار پرتأليف و برجسته) ۳۶۳م (مغر  . ترين عا اس
به عنوان مثال جزء دوم و سوم آن كه در مجلد اول . اين اثر كتا است در فضائل كه بعد تاريخى آن هم قوى است

ت از همراهى امام عىل عليه الّسالم با رسول خدا صّىل ّهللا عليه و آله و مشاركت ايشان م چاپ شده آمده، رشحى اس
جزء پنجم ادامه اخبار صف . جزء چهارم كتاب رشح جنگ جمل و صف است. در جنگهاى بدر، احد، خندق و جز آن

جزء . ؤمن عليه الّسالم استجزء هفتم، هشتم، نهم و دهم فضائل ام امل. جزء پنجم تا مقتل حجر بن عدى. است
  .است) س(يازدهم ادامه فضائل اهل بيت بويژه فضائل فاطمه زهرا 

جزء سيزدهم . جزء دوازدهم فضائل امام حسن عليه الّسالم و تاريخ زندگى آن امام همراه مقتل امام حس عليه الّسالم
بيت از جمله جعفر بن ا طالب و حرضت  نيز ادامه مصائب اهل بيت است كه ضمن آن به بسيارى از بزرگان اهل

جزء چهاردهم بحث از امام صادق عليه الّسالم و تاريخچه . سجاد عليه الّسالم و بسيارى ديگر پرداخته شده است
  .هاى شيعه است تا زمان معتضد عباىس و ظهور مهدى فاطمى فرقه

اين اثر به لحاظ . استن، در فضائل شيعيان آ جزء پانزدهم خصائص مهدى است و جزء شانزدهم به عنوان آخرين جزء 
عيىل آن، بايد اثرى معترب و جامع و  نگارش تاريخ اهل بيت، با توجه به قدمت آن، و رصفنظر از گرايشات مخترص اس

ر آيد و در محدوده زما خود    .نظ به ش
ن، اخبار غدير اين كتاب خود را از كت اب الوالية طربى برگرفته، به اهميت اين اثر اگر توجه داشته باشيم كه قاىض نع

ل بر بسيارى از ناگفته ها كه در آثار مكتوب در دسرتس او بوده پى خواهيم برد، گرچه متأسفانه وى مأخذى  در اشت
ى براى بسيارى از نقل   .آورد هاى خود 

  .العمدة ابن بطريق را نيز بايد از هم قبيل آثار شمرد
   خىتاري -كتابهاى رجاىل

در شيعه نيز اين شعبه مورد توجه بوده و بارها فهرستى از اصحاب امامان، . دانش رجال ي از شعب مهم تاريخ است
مهمرتين اثر بر جاى . و يا مؤلفان و راويان اخبار شيعى نگاشته شده كه متأسفانه بسيارى از آنها از ب رفته است

در آن آمده، كتاب اختيار معرفة الرجال يا رجال كىش است كه از  مانده كه بخش مهمى از ديدگاههاى تاريخى شيعه
كتاب رجال النجاىش نيز رصفنظر از رجاىل بودن و نيز اطالعات با ارزش كتابشناىس آن، . هر نظر بايد مهم تلقى شود
حيث تاريخى  هاى بعد كمرت تدوين شده اما هر چه تدوين شده، از اين قبيل آثار در دوره. تاريخ فرهنگى شيعه است

                                                            
، التدوين التاريخى، ص : درباره او نك). ۱(  ١ كتاب مناقب توسط محقق بزرگوار عالمه محمد باقر محمودى در سه . ۲۰۹، ۲۰۸تاريخ الرتاث العر

  .مجلد توسط مجمع احياء الثقافة االسالمية به چاپ رسيده
  .اين اثر به كوشش سيد محمد حسينى جالىل توسط انتشارات اسالمى چاپ و منترش شده است). ۲(  ٢
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د . آثارى نظ الفهرست و نيز رجال شيخ طوىس و همچن رجال عالمه حىل از اين دست است. بايد مورد توجه قرار گ
ابن . كتاب پرارج الفهرست ابن نديم نيز بايد يك اثر كامال شيعى تلقى شود، مطلبى كه در جاى خود اثبات شده است

. كتا با نام طبقات االمامية داشته كه متأسفانه مفقود شده است ۶۳۰وفاى ا طى عا شيعى قرن هفتم هجرى و مت
كتاب مهم ديگر او كتاب تاريخ . ابن حجر عسقال نقىل از آن را در االصابه در ذيل رشح حال يغوث صحا آورده است

در نكت الهميان كه در  ابن ا طى بوده كه گويا بر حسب سالها تنظيم شده بوده و نقل بازمانده از آن را صفدى
  ١.احوال ناميان نابينا است آورده است

اين دانش نيز در ميان شيعيان . از كتابهاى انساب نيز كه به نحوى به دانش تاريخ مربوط است، نبايد غفلت كرد
محمد  از ابو الحسن عىل بن محمد بن عىل بن) ۴۴۳تأليف سال (ترين آنها كتاب املجدى  رواجى داشته و ي از كهن

  ٢.العمرى است كه عاملى امامى مذهب است
  .و ديگرى ّرس السلسلة ابو نرص بخارى است. اين نشانگر تالش امامى مذهبان در اين دانش است

ض ا را آية هللا مرعىش در فهرستى است از عاملان نسابه . ستدر بخش تاريخ اهل بيت اين شعبه از دانش غ قابل اغ
  .بيشرت اين كتابها عالوه بر ياد از نسب، مشتمل بر مطالب تاريخى نيز هست. قى آورده استبيه اببلباب االلمقدمه 

ء و يا روضات الجنات نگاشته مى هاى مفصل زما كه در دوره صفوى و قاجار موسوعه شود،  ترى نظ رياض العل
  .دهد مى ترى را بويژه در زمينه تاريخ فرهنگ در اختيار ما قرار آگاهيهاى تاريخى مفصل

   تواريخ دوازده امام عليهم الّسالم از قرن پنجم تا هفتم
ه يا تاريخ املواليد و وفيات اهل البيت و اسامى مشابه، در دست است كه در آن سالها تولد  كتا كهن با نام تاريخ اال

اين اثر گاه به . در آن آمده استو وفات امامان به نقل از امام باقر، امام صادق، امام رضا و امام عسكرى عليهم السالم 
هر چه . شود ابن خشاب گاه به نرص بن عىل جهضمى و گاه به احمد بن محمد فريا و نيز ابن ا الثلج منسوب مى

ر كهن كتا هم با نام زهرة  ٣.ترين كتابهايى باشد كه در اين زمينه از قرن سوم بجاى مانده است هست بايد در ش
جج كه بايد در زندگى امامان باشد، مورد استناد ابن طاووس قرار گرفته اما آگاهى خاىص درباره آن املهج و تواريخ الح

  ٤.نيست
ترين اثر در اين زمينه كه به تفصيل به اين بحث پرداخته،  كهن. كتابهاى خاىص به رشح حال دوازده امام پرداخته است

ه پيامرب را هم وى درباره امام عىل عليه . كتاب االرشاد شيخ مفيد است الّسالم مفصلرت سخن گفته و عمال رشحى از س
با تأكيد بر موقعيت امام عليه الّسالم در كتاب خود آورده و سپس تا انتها مطالبى درباره امامان آورده كه عمدتا 

كه از منابع وى گرچه در هر مورد منابع خود را نياورده اما از اسناد وى آشكار است . بحثهاى تاريخى و كالمى است
اصوال ويژگى عمده شيخ مفيد در اين موارد آن است كه به كتب موجود در . معترب و مهم رايج استفاده كرده است

مسار الشيعة شيخ مفيد نيز آگاهيهايى در باره . عراق كه مورخان عراقى تأليف كرده بودند كامال آشنا بوده است
ياد كرده كه ) ۵۴۸م (ه كتاب اعالم الورى از ابو عىل فضل بن حسن طربىس پس از آن بايد ب. گذارد امامان در اختيار مى

ه . باشد از لحاظ علمى كتا مطمنئ و دقيق مى ه پيامرب و نيز امامان بوده و در بخش ا كتاب اعالم الورى شامل س
نند ارشاد شيخ مفيد دارد -مطالب تاريخى ه، ه صادر خود را ثبت كرده و مؤلف با دقت م. كالمى در اثبات امامت ا

ن بوده . از اين جهت بر ارزش كتاب افزوده است ه پيامرب كتاب ابان بن عث گذشت كه ي از مآخذ مهم شيعه در س
اثر جاودانه ديگر املناقب از محمد بن عىل معروف به . بخشهاى مهمى از آن را طربىس در اين اثر خود آورده است كه

ى از صدها كتاب تأليف شده و مؤلف با نقل از  اين اثر مهم و مفصل، با بهره. ا استابن شهر آشوب رسوى مازندر  گ
بخش اعظم كتاب شامل زندگى ام مؤمنان و . مصادر مختلف و ياد از اسامى آنها، كار با ارزىش انجام داده است

ه پيامرب را نيز آورد. فضائل آن حرضت از مصادر اهل سنت است ه و در ادامه اخبار مربوط به امامان اما پيش از آن س
  .را نقل كرده است

                                                            
  ۲۱۹، ص ۳الّذريعة، ج : نك). ۱(  ١
  .و نحن اثنى عرشية: ... كند كه در آنجا ترصيح مى. ۱۵۷املجدى، ص ). ۲(  ٢
وى در مقدمه به . حيح و توسط مؤسسة آل البيت چاپ شده استاين كتاب تحت عنوان تاريخ اهل البيت توسط آقاى جالىل در قم تص). ۱(  ٣

  .تفصيل درباره نام كتاب، نام مؤلف و مطالب ديگر مربوط به كتاب سخن گفته است
  ۶۰۴كتابخانه ابن طاووس، ص ). ۲(  ٤
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اثر ديگرى است كه بدون نقل مصادر خود، به بحث از زندگى دوازده ) ۵۰۸م (كتاب روضة الواعظ از فتال نيشابورى 
ة االثنى عرش عليهم ال. امام پرداخته است سالم از شيخ اثر بازمانده ديگر از قرن هفتم، كتاب مخترص احوال النبى و اال

منتخب الدين كتا را با نام س  ١.اى از آن بر جاى مانده است راشد بن ابراهيم بن اسحاق بحرا است كه نسخه
انده است ة از شمس االسالم حسن بن حس بن بابويه قمى ساكن رى ياد كرده كه اثرى از آن  همو از  ٢.االنبياء و اال

س از السيد ابو القاسم زيد بن اسحاق جعفرى ياد كرده كه نشانگر آن است كه اين كتاب ديگرى با نام املغازى و ال
ن بن احمد موصىل هم كتا . دانش هنوز مورد عالقه جامعه شيعه بوده است شيخ ابو الحسن عىل بن هبة هللا بن عث
ة االبرار داشته است   ٣.با عنوان االنوار ىف تاريخ اال

ه از عىل بن عيىس اربىل استاثر مهم ديگر از قرن هفت اين اثر كه بر گرفته از  .م كتاب كشف الغّمة ىف معرفة اال
مآخذ مختلف شيعه و سنى است و بسيار معتدل نگاشته شده، از تاريخ تأليف آن در ربع آخر قرن هفتم به بعد، نقش 

اين كتاب رشحى است . رجمه شده استبسيار مهمى در ترويج تشيع در عا اسالم بر عهده داشته و بارها به فارىس ت
كتاب ديگر الدر النظيم . ايم ما در كتاب مستقىل به بررىس اين اثر و منابع آن پرداخته. از تاريخ زندگى چهارده معصوم

ة اللهاميم از شيخ يوسف بن حاتم شامى، شاگرد محقق حىل  اين اثر نيز كه نسخى از آن  ٤.است) ۶۷۶م (ىف مناقب اال
  .لهاميم در اين عبارت به معناى بزرگان و سادات است. انده در رشح حال امامان و فضائل آنهاستبر جاى م

دو كتاب ي با نام اللهوف و ) ۶۶۴م (ابن طاووس . نويىس براى عاشورا هم مورد توجه بوده است در اين دوره مقتل
و مخنف كه رايج است و در حقيقت مطابق كتاب مقتل اب. ديگرى با نام املرصع الش ىف قتل الحس نگاشته است

  ٥.محتمل است كه اين اثر هم از آن ابن طاووس باشد. اصل نيست، از كتابهايى است كه منسوب به هم قرن است
   تواريخ محىل از قرن چهارم تا هشتم

دم دارد، كتاب نحل از آثار كهن در اين زمينه كه بر هر اثرى تق. شيعه نيز سهمى در نگارش تواريخ محىل داشته است
ه : له تصانيف منها: ياقوت درباره اين مؤلف و كتاب او نوشته است ٦.العرب از محمد بن بحر رهنى است كتاب س

كتاب نحل العرب يذكر فيه تفرق العرب ىف البالد ىف االسالم، و من كان منهم شيعيا و من كان منهم خارجيا او سنيا 
وقفت عىل جزء من هذا الكتاب ذكر فيه نحل أهل املرشق خاصة من . عداهم فيحسن قوله ىف الشيعة و يقع فيمن
انده . كرمان و سجستان و خراسان و طربستان از اين كتاب جز آنچه ياقوت در معجم البلدان نقل كرده چيزى بر جاى 

  .است
مؤلف تاريخ قم در . د برقى استكتاب البلدان و املساحة يا با نام التبيان ىف احوال البلدان از احمد بن محمد بن خال

ن كتاب البلدان او استفاده كرده باشد  ٧.قرن چهارم از اين كتاب در تاريخ شهر قم بهره گرفته كه محتمل است از ه
برقى : گويد در نسخه چاپى در موارد متعددى به نقل از برقى مطالب تاريخى مربوط به قم آورده و در يك مورد مى

ل ديگر آن كه كشف الظنون آورده و . محتمل است كه بنيان تصحيف بلدان باشد ٨...آورده در كتاب بنيان چن  احت
  ٩.آن اين كه نام كتاب التبيان ىف احوال البلدان بوده است

كتا نيز با نام البلدان  ١٠.كتا با نام البلدان و املساحة به پدر احمد، يعنى محمد بن خالد نيز نسبت داده شده است
ى در قرن سوم داشته استو امل وى در . ساحة ابو جعفر محمد بن عبد هللا بن جعفر بن حس بن جامع حم

جستجوى كتاب احمد برقى بوده و در اين باره از بغداد و رى و قم جستجو كرده، اما آن را نيافته، پس از آن خود 
  ١١.كتا در اين باره نوشته است

                                                            
  .نسخه منحرص آن در اختيار مركز احياء الرتاث االسالمى در قم است). ۱(  ١
  ۴۷دين، ص الفهرست، منتخب ال). ۲(  ٢
  ۷۶الفهرست، منتخب الدين، ص ). ۳(  ٣
  ۸۶، ص ۸ذريعه، ج : نك). ۴(  ٤
  ۸۰ -۷۸كتابخانه ابن طاووس، صص ). ۵(  ٥
  ۸۳، ص ۲۴؛ الّذريعة، ج ۲۴۴، ص ۲؛ الواىف بالوفيات، ج ۳۱، ص ۱۸معجم االدباء، ج ). ۱(  ٦
، قابل يادآورى است كه ۱۸كتابشناىس آثار مربوط به قم، ص : نك. اند قم ياد كرده آقاى مدرىس موارد نقل شده از كتاب التبيان را در تاريخ). ۲(  ٧

  .چندين مورد از كتاب التبيان نقل كرده است ۴۸ - ۴۴رافعى در التدوين صص 
  ۵۶تاريخ قم، ص ). ۳(  ٨
  ۴۹۷، ش ۱۴۵، ص ۳الّذريعة، ج : نك). ۴(  ٩
  ۱۴۵، ص ۳الّذريعة، ج ). ۵(  ١٠
  ۳۵۵، ص رجال النجاىش). ۶(  ١١
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اين . نوشته است ۳۷۸م از حسن بن محمد بن حسن قمى است كه آن را در سال كتاب مهم ديگر در اين زمينه تاريخ ق
دن كهن اسالمى نگاشته شده است ترين و علمى اثر مهم تاريخى، جالب تواريخ محىل كه در . ترين كتا است كه در 

دقت به نگارش اش رشح حال رجال شهرهاست در حاىل كه كتاب تاريخ قم، به  دن اسالمى نگاشته شده بخش عمده
 مؤلف در مقدمه كتاب را به بيست باب تقسيم كرده كه متأسفانه تنها. مطالب علمى درباره تاريخ شهر پرداخته است
م فارىس آن از حسن بن عىل . از م عر آن نيز خربى در دست نيست. ترجمه فارىس پنج باب آن بدست آمده است

در اين كتاب رصفنظر از آگاهيهايى كه . به انجام رسيده است ۸۰۵بن حسن بن عبد امللك قمى است كه در سال 
بعالوه درباره قبيله اشعرى . درباره شهر قم آمده، اطالعات گرانبهايى از وضعيت خراج در آن روزگار بدست داده است

ن بوده و پس از آن نزد رسول خدا صّىل ّهللا عليه و آله آمده و آنگاه به عراق  و سپس به قم مهاجرت از زما كه در 
در آن ميان از نقش آنها در فتوحات بويژه فتح برخى از مناطق ايران نيز سخن گفته . اند به تفصيل پرداخته است كرده

  .شده است
تنها . زيسته است كتاب با ارزش اما مفقود ديگر تاريخ رى منتخب الدين صاحب الفهرست است كه در قرن ششم مى

  .ابن حجر در لسان امليزان نقل كرده استمواردى از اين كتاب را 
آثار جغرافيايى  ١.ابو سعيد منصور بن حس آ مؤلف كتاب اد پرارج ن الدر هم كتا با نام تاريخ رى داشته است

  .اند بسیار مهم بودهبرقى، رهنى، ابو سعد آ و منتجب الدين 
ر جاودانه، مهمرتين متنى است كه در تاريخ طربستان نگاشته اين اث. كتاب ديگر تاريخ طربستان از ابن اسفنديار است

  .زيسته، از مورخان شيعى بوده است شده و مؤلف كه در قرن ششم مى
وى در اين كتاب بخىش از . تاريخ رويان از موالنا اولياء هللا آمىل نيز از ديگر تواريخ محىل بسيار با ارزش است

  .زمان امامان عليهم الّسالم بدست داده استديدگاههاى تاريخى شيعه را به ويژه تا 
   آثار عر و فارىس سنيان دوازده امامى

اين جداى از كسا از آنهاست كه آثارى . اند از ميان اهل سنت نيز كسا به داليىل رشحى بر زندگى دوازده امام نوشته
الت خود با عنوان اهل البيت ىف املكتبة درباره اهل بيت نوشته و مرحوم استاد عبد العزيز طباطبا در سلسله مقا

  .توان ياد كرد از اين افراد با اصطالح شيعه دوازده امامى مى. اند العربيه در تراثنا آنها را شناسانده
به فارىس تأليف شده، در بخش تاريخ خالفت پس از  ۵۲۰مجمل التواريخ و القصص از ابن شادى، كه در حدود سال 

بعد از آن رشح حال ساير خلفا را هم آورده  ...ز پس پيغامرب عليه السالم، أبو بكر صديق بود و ا: نويسد پيغامرب مى
عتى از اهل بيت پيامرب عليهم السالم آورده. است در آنجا از فاطمه زهرا عليها . همو در بخىش ديگر، فصىل در ذكر ج

يب ساير امامان را تا نوشته پس از آن به ترتسالم آغاز كرده، رشح حال فرزندانش حسن و حس عليه السالم را 
  ٢.محمد بن حسن عسكرى عليهم السالم به اختصار آورده استابوالقاسم 

به ) ۶۵۴ -۵۸۱(تذكرة الخواص اثر يوسف بن فرغىل بن عبد هللا بغدادى سبط ابن ابو الفرج عبد الرحمن بن الجوزى 
ر رشح مناقب اهل بيت و از جمله دوازده امام پرداخته  و در زمينه آثارى از اين قبيل بايد ي از نخست آثار به ش

نيز بايد از اين قبيل كتابها باشد كه اربىل مواردى از آن را در كشف الغمه نقل ) ۳۷۰م (كتاب االل از ابن خالويه . آيد
ل الدين محمد بن طلحه شافعى  از چهره. كرده است ده اثر پرارج مطالب ، نويسن)۶۵۲م (هاى برجسته اين جريان ك

اربىل از وى به دليل آن كه در كتاب خود رشح حال دوازده امام را آورده ستايش . السئول ىف مناقب آل الرسول است
در كتاب معا العرتة النبوية و معارف اهل ) ۶۱۱م (عبد العزيز بن محمد معروف به ابن اخرض گنابادى . كرده است

  ٣.تا امام يازدهم آمده و به هم دليل مورد انتقاد عىل بن عيىس اربىل قرار گرفته استالبيت الفاطمية العلوية، تنها 
نويسنده نزهة القلوب و تاريخ گزيده، در كتاب دوم خود، ابتدا رشحى از تاريخ خلفاى ) ۷۴۰م (حمد هللا مستوىف 

 ۱۹۸در ادامه در صفحه . پردازد ىنخست را بدست داده و سپس به بيان رشح زندگى و فضائل امام ام املؤمن م
. رشحى از زندگا ام املؤمن و حافد رسول رب العامل امام املجتبى حسن بن عىل املرتىض عليه الّسالم آورده است

ه معصوم رضوان : فصل سيم از باب سيم كتاب را نيز به ديگر امامان اختصاص داده با اين عبارت كه امى ا در ذكر 
                                                            

  ۲۵۴، ص ۳الّذريعة، ج ). ۱(  ١
  ۴۵۸ -۴۵۴صص ) به كوشش ملك الشعراء بهار، تهران، كالله خاور( مجمل التواريخ و القصص،). ۱(  ٢
انده گرچه قطعا از آن در كشف الغمه نقل شده است. ۳۰۶، ص ۲كشف الغمه، ج ). ۲(  ٣ عىل بن عيىس : نك. گويا از كتاب معا اثرى باقى 
  ۱۲۱ىل و كشف الغمه، ص ارب
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هم اجمع كه حجة الحق عىل الخلق بودند، مدت امامتشان از رابع صفر سنه تسع و اربع تا رمضان سنه اربع هللا علي
ه معصوم اگر چه خالفت نكردند اما چون مستحق، ايشان بودند . و ست و مأت دويست و پانزده سال و هفت ماه ا

اين رشح تا بيان زندگا امام زمان عليه الّسالم ادامه يافته . رود اى بر سبيل ايجاز ايراد مى تربّك را از احوال ايشان شمه
ة از ابن صباغ مال  ١.است ونه مهم ديگر ي از الفصول املهمة ىف معرفة احوال اال و ديگرى الشذرات ) ۸۵۵م (دو 

ة االثنى عرشية عند االمامية از شمس الدين محمد بن طولون    .است) ۹۵۳م (الذهبية ىف تراجم اال
ى  اثر مهم ديگر كتاب فصل الخطاب خواجه محمد پارسا از قرن نهم است كه با وجود ارصار بر تسنن و حتى موضعگ

اث اسالمى ايران دفرت چهارم به چاپ . تند بر ضد روافض، رشح از احوال امامان را آورده است اين بخش از كتاب در م
، رشحى از زندگى خلفا و امامان را  دهم  كتاب بهجة التواريخ از قرن. رسيده است هجرى و تأليف شده در حوزه عث
  ٢.آورده است

مؤلف كتاب روضات الجنان و جنات الجنان، يعنى درويش حس كربال از قرن دهم نيز فصىل بلند به رشح حال 
 املخدوم در رشح كتاب با ارزش وسيلة الخادم اىل. كتاب مزبور به چاپ رسيده است. امامان اختصاص داده است

كه به ضديت با تشيع و دولت صفوى شهره است، در ) ۹۲۷م (صلوات چهارده معصوم اثر فضل هللا بن روزبهان خنجى 
كنه االخبار از مؤلفات قرن دهم هجرى در سايه دولت عث تأليف  ٣.رشح زندگا چهارده معصوم تأليف شده است

لصواعق املحرقة اثر ابن حجر هيتمى كه آن را در رد بر روافض نگاشته، مشتمل ا ٤.شده و رشح حال دوازده امام را دارد
هاى اين نگرش مال حس كاشفى است كه در كتاب روضة  ي از مهمرتين چهره. بر رشح حال امامان و مناقب آنهاست

ترين  آورده و در آن مفصلالشهداء رشحى مخترص از زندگى انبياء و دوازده امام و نيز مطالبى در عزادارى براى آنها 
ل الدين . بخش را به امام حس عليه الّسالم اختصاص داده است كتاب ديگر در اين زمينه كتاب املقصد االقىص از ك

  .خوارزمى است كه ضمن آن عالوه بر رشح حال خلفا، رشح حال دوازده امام را نيز آورده است
   آثار فارىس امامى مذهبان از قرن هفتم تا دهم

اثرى جاودانه با  .كتابهاى اند از شيعيان فارىس زبان در اين دوره بر جاى مانده كه در حد خود قابل توجه است
تاريخى در دفاع از شيعه در برابر كتا كه در رد شيعه  -عنوان نقض از عبد الجليل قزوينى رازى كه كتا است كالمى

گاهيهاى منحرص به فرد از قرن ششم هجرى بويژه درباره شيعه و نيز اين اثر مهم، مشتمل بر آ . نوشته شده بوده است
ن كتاب يادآور شده كه كتا درباره حديث افك يا دفاع از . وضعيت فرهنگى و احيانا سياىس آن دوره است وى در ه

صّىل ّهللا عليه  كند كه بگويد شيعيان به همرسان رسول خدا وى اين مطلب را به اين دليل ياد مى ٥.عايشه نگاشته است
ى   .زنند و آله طعنه 

تاريخى  -سه اثر از يك نويسنده پركار شيعى در اواخر قرن هفتم در اصفهان تأليف شده كه همگى كارهاى كالمى
د الدين طربى نويسنده كامل بهايى، مناقب الطاهرين و تحفة االبرار نگرىش كالمى. است تاريخى بر موضوعات  -ع

كتاب پرحجم احسن الكبار ىف معرفة . آگاهيهايى به دست داده است  وبيگاه ز زمانه خود نيز گاهمهم شيعى كرده و ا
ة االبرار از سيد محمد بن ا زيد بن عربشاه ورامينى در رشح زندگى امامان معصوم در سال  هجرى نگاشته  ۷۴۰اال

ى مانده و خالصه آن با نام لوامع االنوار از عىل بر جا -از جمله در كتابخانه آية هللا مرعىش -هايى از آن شده و نسخه
افزاى آل محمد از محمد بن حس محتسب اثرى ده جلدى در تاريخ  كتاب رامش. اى در دست است بن حسن زواره

چنانكه دو نقل از آن در  ٦انبياء و امامان بوده است كه منتخب الدين آن را ديده و بخىش از آن را نزد مؤلف خوانده،
و در  ٧.ابن شهر آشوب آمده كه ي درباره زندگى امام مجتبى و ديگر درباره علم امام صادق عليه الّسالم است مناقب

مباهج املهج ىف مناهج . الفهرست منتجب الدين از آن ياد شده اما اثرى از وى از پس از قرن هشتم يافت نشده است
ل بسيار قوى در قرن ششم زندگى مى الحجج از قطب الدين كيدرى نويسنده برجسته شيعى است كه كرده  به احت

                                                            
  ۲۰۷تاريخ گزيده، ص ). ۳(  ١
  ۳۶۵، ص ۱هاى خطى كتابخانه مىل ايران، ج  فهرست نسخه). ۱(  ٢
اى جديد مقابله  چاپ جديد آن كه با نسخه. پيش از اين، اين كتاب به كوشش ما در سلسله انتشارات كتابخانه آية هللا مرعىش چاپ شده بود). ۲(  ٣

  .شد توسط انتشارات انصاريان عرضه شده است
ره اسفند، ص : در معرىف آن نك). ۳(  ٤   ۵۸نرش دانش، سال چهاردهم، ش
  ۲۹۵، ۱۱۵ كتاب نقض، ص). ۴(  ٥
  ۱۰۸الفهرست، منتجب الدين، ص ). ۱(  ٦
  ۳۹۴، ش ۴۳۵تعليقات الفهرست، منتجب الدين، چاپ ارموى، ص : نك). ۲(  ٧
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اين كتاب كه به عر بوده توسط حسن بن حس شيعى سبزوارى در قرن هشتم به فارىس در آمده و مرتجم . است
تا  ۷۵۳وى اين ترجمه را به خواجه نظام الدين يحيى بن شمس الدين كه از سال . نامش را بهجة املباهج گذاشته است

بهجة املباهج در قرن دهم . وان ي از فرمانروايان رسبدارى در خراسان حكومت داشته اهدا كرده استبه عن ۷۵۹
حسن شيعى سبزوارى كتا هم با نام راحة االرواح و  ١.توسط شاعرى كاشا با نام ح تو به نظم كشيده شد

و اهل البيت است نگاشته كه به چاپ رسيده مونس االشباح كه مشتمل بر حكايتها و لطايفى درباره زندگى پيامرب 
  ٢.است

ه كه در وصف آن گفته شده در تاريخ : متنى با عنوان تاريخ محمدى يا تاريخ رشيدى يا تاريخ دوازده امام يا فهرست ا
اى  كه نسخه ۸۱۹تولد پيامرب و امامان با نام و نسب و لقب و زادگاه و جاى قربشان به نظم با تاريخ بيستم ذى قعده 

ره  اين اثر از مال حسن كاىش است كه از نزديكان سلطان  ٣.شود نگهدارى مى ۳۶۲۶از آن در كتابخانه مىل تربيز به ش
كه شصت سال از زندگيش را  ۷۰۸وى اين كتاب را در سال . محمد خدابنده بوده و در تشيع آن دوره سهمى بسزا دارد

تأليف شده كه م   در حلب ۸۰۳كتا هم با نام تاريخ عرتت در سال  ٤.سپرى كرده بوده در حله و بغداد نگاشته است
  ٥.پژوه چاپ كرده است م آن را دانش

ياد كرد  نزهة الكرام و بستان العوامترين آثار در زمينه تاريخ صدر اسالم در ميان فارىس زبانان شيعه، بايد از  از مفصل
وا چاپ شده است محمد بن حس بن حسن رازى است كه در اواخر قرن ششم اين اثر از . كه با تصحيح محمد ش

ه رسول خدا صّىل ّهللا عليه . زيسته است و اوائل قرن هفتم هجرى مى كتاب در دو مجلد حاوى اخبارى است از در س
  .ربكر و مسائىل ديگجلد اول كتاب چاپ شده درباره أبوام كه در م و پس از آن تا باب ىس. و آله تا باب بيست و يكم

اين اثر بايد در كنار . مجلد دوم كتاب تا باب شصتم اخبار معجزات معصوم را تا امام زمان عليه الّسالم آورده است
گفتنى است كه . احسن الكبار ي از كاملرتين آثار فارىس شيعه دوره ميا تاريخ ايران از تاريخ صدر اسالم تلقى شود

ىاين كتاب با اين كه فارىس بوده به لحا دانسته آن را  ظ اهميت مورد توجه ابن طاووس قرار گرفته و وى كه فارىس 
مقتىل هم به فارىس و البته به نظم  ٦.در يك مورد هم از آن در فرج املهموم نقل كرده است. داده تا برايش ترجمه كنند

ء كاشفى بر جاى مانده نظم در قرن ششم توسط ابو املفاخر رازى رسوده شده كه بخىش از اشعار آن در روضة الشهدا
  .است
   نگارى در آستانه عرص صفوى تاريخ

دن اسالمى تا قرن ششم و هفتم، تأليف در غالب زمينه هاى علمى گرفتار ركود، تكرار،  پس از گذر از دوران شكوه 
استثنا كرد و گاه در البته موارد نادرى وجود دارد كه بايد آنها را . شود رشحهاى بيهوده و اغلب فاقد روشهاى علمى مى

نويىس در عرص مغول مرتبت بااليى دارد و آثارى  مثال، دانش تاريخبه عنوان . ا چندان نيز نادر نيسته برخى از زمينه
بعد از آن به جز . نظ جامع التواريخ و يا جهانگشاى جوينى و نيز آثار حافظ آب رو نشانگر اين مرتبت واالست

د حنبىل، صالحى شامى،  نشمندان برجستههاى شامات و مرص كه دا حوزه اى نظ ذهبى، صفدى، ابن حجر، ابن ع
اى را كه در  نه سنيان و نه شيعيان آثار برجسته. مقريزى، كتبى و بسيارى ديگر را تربيت كرده، در رشق خربى نيست

. نها را توليد كردند، ديگر ندارندقرون نخست نظ تاريخ نيشابور يا تاريخ بيهق يا تاريخ جرجان يا تاريخ رى و امثال آ 
به هم نسبت درباره تاريخ . نويىس اين دوره بجز تواريخ محىل نسبت به برخى از دولتها، گرفتار ركود است تاريخ

ى صوفيا كه در اين زمان در رشق سلطه دارند، آثار محدودى را در قرن نهم پديد آوردند . شود اسالم نيز كارى انجام 
و نيز تاريخ امامان شيعه   ح طبقات اقطاب آنها و سلسله مشايخ بود كه طبعا شامل بخىش از تاريخ اسالمكه نوعا رش 

نويىس رواج يافت  حال در اين تواريخ به دليل غلبه نگرش صوفيانه، نوعى نگرش غ تجر در تاريخ و نيز رشح. شد مى
زندگى اقطاب خارج از دائره . ر چند قرن پيش از آن بودكه رس سلسله آن رشته تأليف طبقات االولياء و امثال آن د

                                                            
  ۷۸۶، ۷۸۵ادبيات فارىس استورى، ص ). ۳(  ١
اث در رس  ۱۳۷۵چاپ آن به كوشش آقاى محمد سپهرى در سال . ۷۸۵ادبيات فارىس استورى، ص : هاى آن نك براى نسخه). ۴(  ٢ ى انتشارات م

  .مكتوب به انجام رسيده است
  ۲۷۰۴هاى خطى فارىس منزوى، ص  فهرست نسخه). ۵(  ٣
  ۸۹۹استورى، ص ). ۶(  ٤
پژوه رشحى از كارهايى كه در عر و فارىس در باره اهل بيت از طرف سنيان و  در اين مقدمه دانش. ۱۵مقدمه بستان الكرام، ص : نك). ۱(  ٥

  .كرد اى كاش اطالعات جامعرتى در اين باره عرضه مى. شيعيان نگاشته شده آورده است
  ۴۸۲كتابخانه ابن طاووس، ص ). ۲(  ٦
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د و همه چيز بارها فراتر از حد طبيعى خود قرار دارد معمول زندگى انسانها شكل مى ليست طويىل از اين قبيل . گ
د را از نگارى بوده و همزمان با از ميان رف تصوف ارزش خو  آثار تاريخى كه نوعا نيز فاقد ارزش علمى در حوزه تاريخ

  .دست داده است، در ادبيات فارىس استورى، بخش تاريخ، آمده است
گرفتند  برخى از مشهورترين آنها در ميان اهل سنت صوىف مسلك كه مردم عمدتا نگرش تاريخى خود را از آنها مى

ل  املقصد االقىص ىف ترجمة املستقىص، از م عر آگاهى در دست نيست و ترجمه به: عبارت بودند از دست ك
  ١.الدين حس خوارزمى در قرن نهم انجام شده است

ة املصطفى شواهد  ٤مولود حرضت رسالت پناه محمدى از جامى، ٣س النبى از جامى، ٢ املجتبى من كتاب املجتبى ىف س
ر جاى اين كتاب بسيار شهرت يافته و صدها نسخه خطى از آن ب ٥.شواهد النبوة لتقوية يق اهل الفتوة ايضا از جامى

ل صوىف مشهور،. مانده است ل الدين احمد اردستا مشهور به پ ج معارج  ٦بيان حقائق احوال سيد املرسل از ج
روضة االحباب ىف س النبى و . اين كتاب نيز شهرت فراوا دارد ٧).۹۰۷م (النبوة ىف مدارج الفتوة از مع الدين فراهى 

ل الد ازى كه در سال و اآلل و االصحاب از ام ج تأليف شده و از  ۹۰۰ين عطاء هللا بن فضل هللا حسينى دشت ش
ى برخوردار بوده است تحفة االحباء ىف مناقب آل العباء از همو در مناقب اهل بيت نگاشته شده  ٨.شهرت چشمگ

دوازده امامى است و  كه از آثار سنيان ١٠ آثار احمدى از احمد بن تاج الدين حسن بن سيف الدين اسرتآبادى ٩.است
اث مكتوب چاپ شده است ا نيز به كوشش آقاى م هاشم محدث در رسى انتشارات م آثارى ديگر كه با به ن . اخ

عناوينى نظ نادر املعراج و بحر . است يا به نظم و حاوى نگرش قدىس از نوع صوفيانه در اين دوره فراوان است
ى است كه در ادبيات تاريخ. رىاالرسار، حمله حيدرى، محاربه غضنف نگارى  ياد از اين كتابها در اين مقال، به دليل تأث

ونه واضح در ارتباط اين دو ادبيات، روضة الشهداء مال حس كاشفى است كه دقيقا ديدگاههاى . شيعه داشته است
  .ميان شيعيان بوده است حاكم بر هرات را به تشيع ايران انتقال داده و خود تا صدها سال متنى پرنفوذ در

   نگارى شيعى در دوره صفوى تاريخ
نويىس مربوط به ثبت تحوالت تاريخى دولت صفوى و احيانا  بايد توجه داشت كه در دوره صفوى، بخىش از تاريخ

ونه. اند دولتهايى است كه درآمد اين دولت بوده مشهور هاى  ما در اينجا قصد رشح چگونگى آن قبيل تأليفات را كه 
و يا خالصة التواريخ و جز آنهاست نداريم بلكه رصفا قصدمان اشاره به كتابهاى تاريخى است  ١١ آراهاى مختلف آن عا

ه رسول خدا صّىل ّهللا عليه و آله و تاريخ امامان عليه الّسالم پرداخته   .اند كه به تاريخ صدر اسالم اعم از س
نه عاملان دين، بلكه طايفه ديگرى از فرهيختگان جامعه عرص صفوى مانند گفتنى است كه مؤلفان آثار از نوع اول، 
ان و احيانا شاعران بودند در اينجا دوره صفوى و قاجار را كه از اين لحاظ و از بسيارى جهات كامال به . منشيان و دب

عيل با گذشت مرحله نخست تشكيل دولت ص. دهيم يكديگر شباهت دارند، يكجا مورد توجه قرار مى فوى به عهد اس
سب متكفل آن بود از اهرمهاى اصىل . اول، نوبت به مرحله دوم آن يعنى دوره تثبيت دولت صفوى رسيد كه شاه طه

سب با درك اين . اين دولت، توجه به تشيع و نگاهبا از آن به عنوان ي از بنيادهاى اصىل دولت جديد بود شاه طه
در . در ايران پرداخت و از زواياى مختلف براى تحكيم اين امر چهل سال تالش كرد مطلب به كار تعميق انديشه شيعى

ل  حوزه تاريخ، هدف عمده آشنايى مردم از جنبه اثبا آشنا كردن مردم با زندگى امامان و از نظر انتقادى، نقد اع
ه در صدر اسالم بود ه آشنا بودند، اما به هر  گفتنى است كه ايران، بويژه در بخش رشقى كامال. مخالفان ا با مناقب ا

سب سه بار دستور . كرد روى توسعه اين آشنايى، به رواج هر چه بيشرت تشيع كمك مى توجه به اين نكته كه شاه طه
                                                            

  ۷۷۵ت فارىس، استورى، ص تاريخ ادبيا). ۱(  ١
  ۷۹۱استورى، ص ). ۲(  ٢
  ۷۹۲استورى، ص ). ۳(  ٣
  ۷۹۵استورى، ص ). ۴(  ٤
  ۸۰۳ -۷۹۷استورى، صص ). ۵(  ٥
  ۷۹۳، ۷۹۲استورى، ص ). ۶(  ٦
  ۸۱۰ -۸۰۳استورى، صص ). ۷(  ٧
  ۸۱۸ -۸۱۰استورى، صص ). ۸(  ٨
  ۸۱۸استورى، ص ). ۹(  ٩
  ۸۱۹استورى، ص ). ۱۰(  ١٠
عيل، عا  عانظ). ۱(  ١١ سب، عا آراى شاه اس آراى نادرى، و بعد از صفويه  و پيش از صفوى عا. آراى عباىس آراى صفوى، عا آراى شاه طه
  .آراى نادرى عا
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ترجمه كتاب با ارزش كشف الغمه را صادر كرده و اين دقيقا به هدف اشاعه تشيع ميان مردم بوده، مؤيدى بر مطلب 
ن است .فوق الذكر است نويسد چون  اش مى وى در مقدمه ترجمه. نعمت هللا بن قريش رضوى ي از اين مرتج

سب[همواره خاطر عاطر آن جامع مفاخر « متوجه بر اين بود كه توال و تربا در ميان مردم آشكار شود و ]  شاه طه
ه طيب عليه الّسالم غافلند و معرفت ثواقب مناقب  معلوم و مقرر بود كه بيشرت مردمان اين زمان از اك احوال ا

ة كه جامع ترين كتب است در اين باب، اگر  ايشان به تفصيل حاصل ندارند، فرمود كه كتاب كشف الغمه ىف معرفة اال
ام شوند و اين نعمتى عظيم و بركتى  كىس به فارىس كند نفع آن عام شود و مواليان همه در معرفت امامان كامل و 

دليل ديگر پرداخ به تاريخ اسالم در اين .دهد كه وى به اين خدمت قيام كرد وى سپس رشح مى» .بود شامل و عميم
  .هاى اخبارى و حديثى بود دوره، رشد انديشه

را ) فلسفه(دانيم كه در ميان اهل سنت نيز، بسته شدن باب اجتهاد از يك سو و غلبه اخباريگرى، فقه و عقل  مى
در شيعه نيز اين مرحله از پس از شيخ مفيد، هم فقه . ه تاريخ و رجال مجال بروز دادتضعيف كرد اما در عوض ب

اجتهادى تقويت شد چون باب اخبار بسته شده بود و هم كالم و فلسفه رشد كرد و در عوض تاريخ و رجال محدود 
ز آن كه عامل ديگرى سبب ج. اى تاريخ نيز مجال ظهور يافت با رشد مجدد اخباريگرى در دوره صفوى، تا اندازه. شد

اين مباحث . محدود شدن آن در استفاده از تاريخ در بحثهاى كالمى آن هم به طور اختصاىص مباحث امامت شد
نهايى بود كه در قرن سوم در كتابهايى نظ االستغاثه ىف بدع الثالثة ظاهر شده بود   .ه

از ايران در بحرين آن است كه آثار تاريخى گسرتده در يك ويژگى عمده آثار دوره صفوى، حتى در حوزه شيعيان خارج 
در اين زمان، بر خالف زمان ابن طاووس و اربىل كه كتابهاى اهل سنت در عراق رواجى كامل . اختيارشان نبوده است

نت در آنچه از كتابهاى اهل س. اند، تنها كتابهاى شيعى در اختيار بوده است برده داشته و شيعيان هم از آنها بهره مى
آثارى نظ اثبات الهداة يا بحار يا جز آنها آمده، مطالبى است كه نوعا از طريق ابن بطريق، ابن طاووس، اربىل و امثال 

منابع تاريخى كهن نظ تاريخ طربى . البته بايد چند كتاب محدود لغت و امثال آنها را استثنا كرد. آنها نقل شده است
هنوز نيز يك . ترين آثار در جهان اهل سنت بوده در اختيار عاملان شيعى نبوده است ايعيا آثار ذهبى يا ابن كث كه ش

نسخه از تاريخ طربى در بيست مجلد فهرست كتابخانه آية هللا مرعىش معرىف نشده است و تنها يك نسخه از مروج 
يعى است يادى در اين از تاريخ يعقو نيز كه اثرى ش. الذهب مسعودى در اين بيست جلد شناسانده شده است

اى از كتاب الجمل شيخ  و نيز بايد دانست كه نسخه. اى خطى از آن در ايران وجود ندارد فهرست نيست بلكه نسخه
دهد كه اين دوره، از لحاظ داش منابع  اين همه نشان مى. مفيد حتى در اختيار عالمه مجلىس قرار نداشته است

در چندين رساله . نظ انساب االرشاف و امثال آن، بسيار بسيار فق بوده است تاريخى رايج چه رسد به منابع گمنامى
كه در نيمه دوم دولت صفوى درباره ابو مسلم نوشته شده، هنوز اين ترديد وجود داشته كه آيا وى يك شيعه امامى 

ان دهد، تنها مروج الذهب را و زما كه يك نويسنده خواسته است تا او را مدافع عباسيان نش! است يا مدافع عباسيان
  .اى از آن سخن گفته كه گويى گوهرى ناشناخته يافته است در اختيار داشته و به گونه

ه و اخبار امامان عليه الّسالم نوشته نوشته كدام  اما هيچ. شده است  هاى فارىس و عر فراوا در اين دوره در زمينه س
ى حار االنوارباز لحاظ گسرتدگى و نظم به پاى مجلدات  از مجلد يازدهم تا چهاردهم بحار به . رسد عالمه مجلىس 

قصص انبياء اختصاص دارد كه ضمن آن از مهمرتين مصادر شيعه، آنچه در اين باره بوده، به ضميمه آيات قرآ و 
ه نبوى هم شامل هشت م. تفس آنها و احيانا توضيحات خودش، مطالب الزم را فراهم آورده است جلد از مجلد س

بندى عالمه مجلىس نسبتا قابل توجه و مانند ساير قسمتها  نوع تقسيم. باشد است كه نسبتا بسيار مفصل مى ۲۲تا  ۱۵
جلد پانزدهم از اجداد رسول خدا صّىل ّهللا عليه و آله آغاز شده و تا جوا آن حرضت ادامه  .با دقت انجام شده است

اى ازدواج با خديجه تا انتهاى مسائل شخىص مربوط به رسول خدا صّىل ّهللا عليه و مجلد شانزدهم از ماجر  .يافته است
مجلد هفدهم در يك قسمت شامل بحث عصمت و سهو  .آله از جمله اخالق و سنن آن حرضت را در بر گرفته است

ه مبعث و بخش نخست مجلد هجدهم نيز معجزات و در ادام .النبى و در ادامه مشتمل بر معجزات آن حرضت است
مجلد بيستم  .شود مجلد نوزدهم اخبار دوران بعثت تا غزوه بدر را شامل مى .در انتهاى آن خرب معراج آمده است

ان است ادامه غزوات رسول خدا صّىل ّهللا عليه و آله تا حديبيه و نامه مجلد بيست و يكم تا  .نگارى به شاهان و ام
و دويم شامل اخبار اقارب رسول خدا صّىل ّهللا عليه و آله بويژه همرسان و  مجلد بيست .حجة الوداع امتداد يافته است

  .برخى از اصحاب و خواص آن حرضت و در انتها اخبار مربوط به وفات رسول خدا صّىل ّهللا عليه و آله را آورده است
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هشتم تا ىس و  مجلد بيست و. از مجلد بيست و سوم تا بيست و هفتم به مبحث امامت اختصاص داده شده است
ه . يكم به تاريخ خلفا اختصاص دارد كه به تازگى چاپ شده است از مجلد ىس و دوم تا پنجاه و سوم به تاريخ و س

امامان اختصاص داده شده كه براى برخى از امامان تا چند مجلد و براى برخى ديگر يك مجلد در نظر گرفته شده 
كه نديده، آنچه كه از آثار شيعى  -مانند كتاب الجمل شيخ مفيد -شيعى عالمه مجلىس رصفنظر از برخى از آثار. است

  . در اين زمينه بوده در اين اثر خود آورده است
بوده و كارى است نظ كار عالمه در  عوا العلومكتا ديگر مانند كار عالمه در زمان وى انجام شده كه نامش 

برخى از مجلدات آن نيز درباره امامان توسط مؤسسة االمام املهدى  .يكپارچه كردن آثار شيعى در موضوعات متنوع
  .عليه الّسالم به چاپ رسيده است

گفتنى است كه عالمه مجلىس كتاب جالء العيون را فارىس در تاريخ چهارده معصوم نگاشته كه ي از رايجرتين آثار 
ه معصوم بوده است   .فارىس در چند سده اخ در زمينه س

در نوع خود كتا جامع و   ثبات الهداة از شيخ حر عامىل در باب امامت و بيان اخبار چندى از زندگى امامانكتاب ا
در مدينة املعاجز فراهم آورده ) ۱۱۰۹يا  ۱۱۰۷م (مجموعه اخبار معجزات را نيز سيد هاشم بحرا . كم مانند است

  .اين اثر به تازگى در هشت مجلد به چاپ رسيده است. است
رش بوده و تقريبا بخش  وشتهن هايى كه در اين دوره در مناقب و امامت و تاريخ امامان نوشته شده خارج از حد ش

اين وضعيت در دوران صفويه و قاجار يكنواخت بوده و عىل رغم بهرت شدن . اعظم آنها فاقد ارزش علمى است
اى در ايران وجود ندارد و به  و حج، رشد كتابخانهمناسبات خارجى ايران در دوره قاجار بويژه رفت و آمد به عتبات 

ى هم دليل كار عمده تازه د اى نيز صورت    .گ
ان حكومتى نيز به كار تأليف در تاريخ اسالم بويژه  قابل تذكر است كه در دوره قاجار نه تنها عاملان دينى، بلكه دب

اث مكتوب  نگار بدايع فيض الدموعونه آن . پرداختند نويىس مى مقتل ى زيبا نوشته شده و توسط م است كه با ن
دى حكومت فارس و . چاپ شده است زاست كه براى سالهاى مت زا معتمد الدوله فرزند عباس م ونه ديگر فرهاد م

. را در مقتل امام حس نگاشته كه مكرر چاپ شده است قمقام زخار و صمصام بتاروى كتاب . نواحى ديگر را داشت
از محمد تقى سپهر است كه در حال حارض بجز بخش تاريخ قاجاريه  ناسخ التواريخسوعه بزرگ تاريخى اين دوره مو 

  .آن فاقد ارزش تاريخى و در واقع منسوخ التواريخ است
  نويىس در دوره صفوى و قاجار مقتل

، مقتل نويىس در حوزه بخش مهمى از تاريخ اهميت ياف عزادارى براى امام . نويىس است هاى شيعى در چند سده اخ
  .حس عليه الّسالم از پيش از دولت صفوى در رشق ايران كامال مشهود است

كاشفى روضة الشهداء را براى هرات و خراسان نوشت آن هم زما كه هنوز دولت صفوى در آن نواحى قدر نداشت 
وى، مراسم عاشورا شدت يافت و متو تازه در اين با روى كار آمدن دولت صف. و تازه در غرب ايران شكل گرفته بود

ام ادامه داشته و هر سال . زمينه تأليف شد اين وضعيت همچنان در تزايد و تزايد بود و تا انتهاى دوره قاجار با قوت 
اث پيش افزوده مى   .شد تأليف يا تأليفا در اين زمينه از ن و نظم بر م

نگونه كه گذشت، از مصادر دقيق استفاده نشده استمتأسفانه در اين دوره دقت تا آنچه از . ريخى وجود ندارد و ه
نويسيهاى اين دوره وجود دارد آن كه عمدتا از زاويه اندوه و غم و مصيبت و ابتالء به قضيه نگاه  لحاظ بينىش در مقتل

خوا تهيه  زا آن هم به قصد روضه در اختيار بگذارد متنى حزن  شده و كوشيده شده تا پيش از آن كه متنى تاريخى
ره، براى مجالس سوگوارى تأليف شده و هدف عمده. كند اش فراهم كردن زمينه براى گريه بوده  غالب اين آثار به ش
دقت در اسامى اين كتابها،  .اين كتابها از دوره صفوى به بعد تأليف شده و عمده آنها از دوره قاجارى است.است

كربال در . چند مفهوم كليدى در آنها وجود دارد كه عبارت است از بكاء، حزن، ابتالء، اشك، مصيبتنشانگر آن است كه 
نگونه كه اشاره شد كمرت ديد تاريخى در آن مد نظر  اين دوره بيشرت از زاويه اين مفاهيم مورد توجه قرار گرفته و ه

  .بوده است
حاب امام حس عليه الّسالم سبب شده است تا آمار نكته ديگر در اين آثار، آن است كه تعجب از شكست اص

در اين باره نگاهى به ارسار الشهادة مال آقا دربندى و حتى تذكرة الشهداء مال . هاى دشمن رو به ازدياد بگذارد كشته
، اين قبيل ارقام نجومى را كه با هيچ مالك تاريخى قابل اثبات نيست نشان مى ل آثار به اين قبي. دهد حبيب هللا كاشا
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زا حس نورى كه خود عاملى اخبارى بود و بخش اعظم روايات ضعاف را در مستدرك  قدرى دور از واقع بود كه م
  .خوانان برود نويسان و مقتل به جنگ مقتل لؤلؤ و مرجانوسائل فراهم آورد، بر آن داشت تا با نوش كتاب 

  نويىس در دوره اخ تحول در تاريخ
ام دوره  ن قالبهاى كهنه ادامه در  قاجار و حتى مدتها بعد از آن، نگارش آثار تاريخى مربوط به صدر اسالم، در ه

تاريخ در اين نگاه، بيشرت به عنوان يك ابزار براى تأم خواستهاى عوام مردم در حفظ آداب و رسوم مذهبى . داشت
هبى در جامعه، و نياز طبيعى مردم براى تأييد آنها طبعا به دليل قوت آداب و رسوم مذ. گرفت مورد استفاده قرار مى

به عالوه، تاريخ امامان، به عنوان يك دوره مقدس، در مقايسه . از سوى مورخان مذهبى، باب نقد و نظر بسته شده بود
ى حث افزون بر آن، با رشته تاريخ به عنوان يك مب. گرفت با بخشهاى ديگر تاريخ اسالم مورد بررىس و تحليل قرار 
ى عاملانه، آنچنان كه درباره ساير موضوعات دينى برخورد مى تاريخ وسيله موعظه و نصيحت بود و با  .شد شد، نگاه 

ى در حوزه. رصف مطالعه منابع، قابل وصول شد، بلكه اصوال  هاى علمى با اين درس به عنوان يك رشته علمى برخورد 
  .شدند تر دانسته مى يشه چندين درجه از متخصص علوم اسالمى پايپرداخ به آن كار افراد اهل منرب بود كه هم

: مهمرتين دالئل آن اينها باشد شايد. دانش تاريخ، از چندين دهه قبل به اين سو، مورد توجه بيشرت قرار گرفته است
جبار واداشت تا تاريخ طلبيد و آنها را به ا نخست تحوالت سياىس ايران كه درگ شدن عل در آن، تحليل تاريخ را مى

ديگر آن كه، ورود آثارى از كشورهاى عر بويژه مرص و سوريه و عراق به ايران سبب شد . تر تلقى كنند اسالم را جدى
در حقيقت دانش تاريخ به عنوان يك دانش نقىل در . تا جامعه شيعه به اهميت تاريخ در ميان علوم اسالمى پى بربد

دادند، بيشرت بود و به هم دليل اين آثار در آن مناطق پديد آمده و به  اى بيشرتى مىميان اهل سنت كه به نقل به
عامل ديگر باال گرف انتقادهاى روشنفكران به مسائىل بود كه بخىش از آنها به تاريخ بر . سوى ايران نيز رسازير شد

از مراجعه عل را به تاريخ براى پاسخگويى ونه آن، آثار كرسوى در ارتباط با اسالم و تشيع بود كه موجى . گشت مى
ه رسول خدا صّىل ّهللا عليه . ايجاد كرد ونه ديگر كتاب بيست و سه سال كه آن نيز خود زمينه تحقيق و پژوهش در س

خ نويىس غربيها و نيز ماركسيستها نيز در رويكرد مجدد جامعه ما به تاري هاى تاريخ تأث شيوه. تر كرد و آله را جدى
. اين مسأله بويژه در تحليل بخشهاى انقال تاريخ شيعه بيشرت مورد توجه قرار گرفته است. قابل ارزيا است

ترين بخش تاريخ براى جامعه شيعه، تاريخ كربال بوده كه به هر روى و در هر سال اين تاريخ بازگو و مرور  محسوس
آن، سبب شده تا بيش از هر دوره ديگر  - ياىس حساساهميت اين واقعه در جامعه شيعه، و نقش س. شده است مى

  .مورد توجه قرار گرفته و آثارى در آن زمينه پديد آيد
   برخى از آثار جديد درباره چهارده معصوم عليهم الّسالم

يى عزيزا كه به طور كىل قصد آشنايى با منابع جديد تاريخ زندگى چهارده معصوم عليهم الّسال  م در اينجا براى راهن
گرچه بايد دانست كه تحليل اين منابع و بحث از چگونگى تأليف آنها و . را دارند، مرورى بر اين آثار خواهيم داشت

در اينجا، . هاى مختلف آنها در بحث و بررىس مسائل تاريخى، امرى است كه بايد در جاى ديگرى به آن پرداخت شيوه
آثار مناسب در تاريخ زندگى چهارده معصوم عليهم الّسالم «ام كه  فتهبدين مناسبت كه مكرر در برابر اين سؤال قرار گر 

  .اى از اين منابع كه در زبان فارىس و عر نوشته شده معرىف خواهم كرد گزيده» چيست،
، اثر با ارزش انقالب تكامىل اسال  ه رسول خدا صّىل ّهللا عليه و آله از جمله نخست كارهاى علمى و انقال م در زمينه س

  .ورى است اثر جالل الدين فارىس است كه هنوز نيز خواند و قابل بهره
حكومت نوشت كه  وى پس از انقالب اسالمى، سه جلد كتاب با نامهاى پيامربى و انقالب، پيامربى و جهاد و پيامربى و

ه پيامرب صّىل ّهللا عليه و آله مى مجموعه تاريخ پيامرب اسالم صّىل ّهللا عليه كتاب با ارزش ديگر، . باشد اى موضوعى در س
و آله از مرحوم محمد ابراهيم آيتى است كه با اضافات آقاى دكرت ابو القاسم گرجى مكرر چاپ شده و ويژگى عمده 

ه بدون تحليل است ، كتا است تحليىل كه مكرر . آن، نقل م س كار ديگر كتاب فروغ ابديت اثر استاد جعفر سبحا
كتاب در آستانه سالزاد پيامرب از دكرت محمود راميار، گزارىش . مندان قرار گرفته است و در اختيار عالقهبه چاپ رسيده 

كتاب محيط پيدايش اسالم از شهيد بهشتى اثرى است در . است از وضعيت جزيرة العرب در آستانه پيدايى اسالم است
ى طباطبا حسينى، گزارىش است در نقد كتاب كتاب خيانت در گزارش تاريخ در سه جلد، از مصطف. هم زمينه

كتاب رحمت عامليان از فضل هللا كمپا و نيز كتاب زندگا حرضت محمد خاتم النبي از سيد هاشم . بيست و سه سال
ه نبوى است ، دو اثر در شناخت س محمد خاتم پيامربان مجموعه مقاال است كه در حسينيه ارشاد . رسوىل محال

ه نبوى فراهم آمده و عمده نويسندگان آن، چهرهدرباره  ه نبوى . هاى برجسته علمى كشور بوده و هستند س كتاب س
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ه آن حرضت در شكىل تازه است ه نبوى از . از استاد مطهرى، اثرى كوچك اما خوا در س اثرى با هم عنوان س
ه نبوى دنبال كرده استاد مصطفى دلشاد كه تاكنون سه مجلد آن نرش شده، به تفصيل  شيوه استاد را در تحليل س

ة املصطفى از هاشم معروف حسنى اثرى است عمومى و خواند. است كتاب كارنامه سياىس . در منابع عر كتاب س
ه نبوى عى اخالقى محمد از محمد حس مظفر كه توسط مصطفى زما ترجمه شده، مرورى است بر س كتاب . اجت

ة النبى االعظم با ارزىش كه ا ه نبوى مورد انتقاد قرار داده كتاب الصحيح من س ز هر جهت برداشتهاى گذشته را از س
اين اثر كه چاپ جديد آن در ده جلد منترش شده و حوادث تا . صّىل ّهللا عليه و آله از استاد سيد جعفر مرتىض است

ه پر  كتاب . داخته و نكات تازه فراوا را روشن كرده استسال ششم هجرت را در بر دارد، به نقد اخبار تاريخى س
ه اى است مبتنى بر اخبار  موسوعة التاريخ االسالمى از شيخ محمد هادى يوسفى هم كه مجلد اول آن نرش شده، س

كتاب تاريخ سياىس اسالم از نويسنده اين سطور كه مجلد . شيعه و از اين جهت، نسبت به آثار ديگر ممتاز است
ه نبوى نخست آن ه رسول خدا صّىل ّهللا عليه و آله است، تالىش است عمومى براى بازنگرى در س   .س
. كنيم هاى متعددى درباره زندگى چهارده معصوم يا دوازده امام نگاشته شده كه به برخى از آنها اشاره مى مجموعه
... هر يك يا دو جلدى با عنوان حياة االمام ترين مجموعه، مجموعه استاد باقر رشيف قرىش باشد كه كه  توجه شايد قابل

تا آنجا كه بنده اطالع دارم، تاكنون بجز زندگا امام عىل عليه الّسالم زندگى ساير امامان . اختصاص به يك امام دارد
، مرورى . عليهم الّسالم منترش شده و بيشرت آنها به فارىس هم نرش شده است است بر مجموعه قادتنا از آية ّهللا ميال

ه معصومان سيد محسن ام با ترجمه استاد عىل حجتى كرما كه در اصل از  زندگا امامان عليهم الّسالم كتاب س
ة االثنى عرش از هاشم معروف . اعيان الشيعة برگرفته شده، متنى است استوار در اين زمينه  كتاب ة اال كتاب س

مد رخشنده به فارىس در آمده، مرورى است عمومى بر زندگى دوازده حسنى كه با نام زندگى دوازده امام توسط مح
تناكتاب . امام . از عىل دخيّل با اختصار زندگى دوازده امام را مورد بررىس قرار داده و به فارىس هم ترجمه شده است ا

ه اطهار عليهم الّسالم از استاد مطهرى، مشتمل بر نكا تحليىل از زندگى ه ا ى در س ه . برخى از امامان است س س
ه در احياء دين از عالمه مرتىض عسكرى . پيشوايان از آقاى مهدى پيشوا مشتمل بر زندگا دوازده امام كتاب نقش ا

آقاى حس شاكرى مؤلف كتاب . اثرى است تحليىل در مواضع فكرى امامان عليهم الّسالم در برابر انحرافات فكرى
استاد . ة كه به عر نوشته شده، كوشيده تا به بررىس تفصيىل زندگا چهارده معصوم بپردازدموسوعة املصطفى و العرت 

... اى كه هر يك جلد يا چند جلد آن اختصاص به يك امام دارد و با عنوان مسند االمام  عزيز هللا عطاردى در مجموعه
امى اخبارى كه از يك امام يا درباره آن  آورى  حرضت در منابع شيعه و سنى نقل شده، جمعناميده شده، كوشيده تا 

ة رسول هللا و اهل بيته كه توسط مجمع اهل بيت نرش . تاكنون بسيارى از مجلدات آن منترش شده است. كند كتاب س
كتاب حيات فكرى و سياىس امامان شيعه عليهم الّسالم كه در حال . شده، مشتمل بر زندگا چهارده معصوم است

ة اهل البيت حارض تحرير  جديد آن عرضه شده، پيش از اين چاپ و در عر با عنوان الحياة الفكرية و السياسية ال
  .چاپ شده است

زندگا ام املؤمن عليه الّسالم از سيد . در خصوص زندگى ام مؤمنان عليه الّسالم چندين كتاب منترش شده است
كتاب طرحهاى رسالت در پنج جلد، از مرحوم احمد مطهرى . ينههاشم رسوىل محال كتا است مفصل در اين زم

كتاب عىل آئينه . رشحى است از تحوالت بعد از رحلت رسول خدا صّىل ّهللا عليه و آله تا شهادت امام عىل عليه الّسالم
ا از سيد ابراهيم حسينى سعيدى، در سه جلد، رشحى است عمومى از زندگا امام احمد رح االمام عىل از . حق 

، اثرى است كه با تتبع و تحقيق نوشته شده است امون زندگى عىل عليه الّسالم . همدا در زبان عر كتاب پژوهىش پ
، كتاب عىل از والدت تا شهادت از محمد كاظم قزوينى با ترجمه عىل كاظمى، كتاب حياة ام  از استاد جعفر سبحا

ق صدر، كتاب جاذبه و دافعه امام عىل عليه الّسالم از استاد مطهرى، كتاب سياست املؤمن عليه الّسالم از محمد صاد
ونه رى است كه درباره زندگى آن حرضت نوشته شده  نظامى امام عىل عليه الّسالم از اصغر قائدان  هايى از آثار بيش

ون مربوط به زندگى و فضائل آن آقاى حس شاكرى در يك مجموعه سه جلدى با نام عىل ىف الكتاب و السنة مت. است
  .حرضت را گردآورى كرده است

. درباره زندگى حرضت زهرا عليها الّسالم كتابهاى فراوا نوشته شده و كتابنامه زندگى ايشان نيز تدوين شده است
ونه اسالم از استاد ابراهيم امينى، نخبة ا: برخى از آثار در زمينه زندگى آن بانو عبارتند از لبيان از سيد عبد بانوى 

از مسعود پورسيد آقايى، فاطمة الزهراء بهجة قلب » بسرت چشمه در«شناىس  الرسول رشيعتمدار جهرمى، زهراء و زمان
، فاطمة الزهراء من املهد اىل اللحد از محمد كاظم قزوينى، فاطمه زهرا از توفيق ابو  املصطفى از احمد رح همدا
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ه علم با ترجمه عىل اكرب صادق ى، مسند فاطمة الزهراء از عزيز هللا عطاردى، مسند فاطمه از مهدى جعفرى، تحليل س
  .فاطمه زهراء از عىل اكرب بابازاده

در خصوص زندگى امام حسن مجتبى عليه الّسالم، كتاب االمام املجتبى از استاد حسن مصطفوى، كوشيده تا اخبار 
صلح الحسن از شيخ راىض آل ياس كتا است پرارج كه . تنظيم كندزندگى آن حرضت را از منابع موجود استخراج و 

كتاب صلح االمام الحسن . اى منترش شده است شده آن با نام صلح امام حسن عليه الّسالم توسط آية هللا خامنه فارىس
مدارى امام مجتبى عليه كتاب زما. عليه الّسالم از محمد جواد فضل هللا اثرى است در زبان عر و البته خواند و مفيد

، كتاب حقائق پنهان از احمد زما و كتاب  الّسالم از مرحوم احمد مطهرى، كتاب حسن كيست از فضل هللا كمپا
كتاب . اند شخصيت امام مجتبى عليه الّسالم از عىل اكرب قرىش، همه از آثار مفيدى هستند كه در اين زمينه نوشته شده

سن عليه الّسالم از استاد جعفر مرتىض، تنها به بررىس زندگى آن حرضت در دوران خلفا الحياة السياسية المام الح
كتاب مسند االمام املجتبى عليه الّسالم از آقاى عطاردى مشتمل بر بيشرتين نقلهايى است كه درباره آن . پرداخته است

  .حرضت در منابع شيعه و سنى آمده است
ما در مباحث پيش به . حس عليه الّسالم بيش از هر امامى نوشته شده استترديدى نيست كه درباره زندگى امام 

نويىس، كتاب مقتل  در خصوص مقتل. در اينجا چند اثر جديد را معرىف خواهيم كرد. بخىش از اين آثار اشاره كرديم
  .الحس از عبد الرزاق مقرم، از آثار خوب و ماند است

قمى نيز اثرى است متتبعانه و مت به منابع كه مرحوم شعرا به فارىس در  كتاب نفس املهموم مرحوم شيخ عباىس
كتاب پرارج عربات املصطف در دو جلد از عالمه شيخ محمد باقر محمودى مشتمل بر اخبار تاريخى . آورده است

  .دست اول درباره امام حس عليه الّسالم و نهضت عاشور است
اى از رسگذشت و  تاب بررىس تاريخ عاشورا از محمد ابراهيم آيتى، كتاب گوشهدر بخش كتابهاى عمومى بايد از ك

شهادت امام حس عليه الّسالم از عىل غفورى، كتاب ساالر شهيدان از حس شيخ االسالمى، كتاب زندگا خامس آل 
فرحى، كتاب مقتل  عبا ا عبد هللا الحس سيد الشهداء از ابو القاسم سحاب، كتاب نهضت حسينى از سيد عىل

، كتاب مع الحس ىف نهضته از  سته از احمد صابرى همدا الشمس از محمد جواد صاحبى، كتاب ادب الحس و ح
در بخش تحليىل، نخست اثر كتاب شهيد جاويد از صالحى . اسد حيدر و كتاب قصه كربال از عىل نظرى منفرد ياد كرد

ساله از شيخ عىل پناه  به دنبال داشت و چندين نقد از جمله كتاب هفتآبادى بود كه واكنشهاى زيادى را  نجف
كتاب : برخى كتابهاى تحليىل ديگر عبارتند از. اشتهاردى، و كتاب شهيد آگاه از آية هللا صاىف گلپايگا بر آن نوشته شد
ن عىل را بهرت بشناسيم از آية حس ب  نژاد، كتاب درىس از حس عليه الّسالم بايد آموخت از شهيد عبد الكريم هاشمى

هللا محمد يزدى، كتاب بعد از پنجاه سال از استاد سيد جعفر شهيدى، كتاب الفباى فكرى امام حس عليه الّسالم از 
امون زندگى امام حس عليه الّسالم از محمد مهدى شمس الدين و با  ، كتاب پژوهىش پ محمد رضا صالحى كرما

ر بخش سخنان امام حس عليه الّسالم بايد از كتاب سخنان حس بن عىل از محمد صادق د. ترجمه مهدى پيشوايى
ت االمام الحس عليه الّسالم از محمود رشيفى و  فرهنگ عاشورا از . ياد كرد... نجمى و كتاب مفصل موسوعة كل

، عنوان دائرة املعارف مخترصى است درباره نهضت عاشورا سه. آقاى جواد محد سازان عاشورا ترجمه كتاب ابصار  ح
وى رشح حال شهداى كربالست   .الع از شيخ محمد س

ل نيايشگران از گروه تاريخ . درباره زندگى امام سجاد عليه الّسالم چندين كتاب در دسرتس است كتاب امام سجاد ج
جعفر شهيدى، كتاب االمام زين  بنياد پژوهشهاى اسالمى، كتاب زندگا عىل بن الحس عليه الّسالم از دكرت سيد

، كتاب  العابدين عليه الّسالم از عبد الرزاق مقرم و ترجمه فارىس آن با عنوان زندگا امام زين العابدين از حبيب روحا
النظرية السياسية لدى االمام زين العابدين از محمود البغدادى، كتاب جهاد االمام السجاد عليه الّسالم از سيد محمد 

حسينى جالىل و كتاب تحليىل از زندگى امام سجاد عليه الّسالم كه در اصل ترجمه حياة االمام السجاد عليه الّسالم رضا 
  .باقر رشيف قرىش است

نخست حياة االمام الباقر عليه الّسالم از باقر رشيف قرىش و ديگر . درباره امام باقر عليه الّسالم عجالتا دو كتاب هست
  .ه امامت در افق دانش از گروه تاريخ بنياد پژوهشهاى اسالمىكتاب امام باقر جلو 

. در خصوص زندگى امام صادق عليه الّسالم مفصلرتين اثر كتاب االمام الصادق و املذاهب االربعه از اسد حيدر است
، كتاب االمام الصادق از  محمد جواد كتاب االمام الصادق از محمد حس مظفر، كتاب حرضت صادق از فضل هللا كمپا



 دن اسالمی شناخت منابع فرهنگ و 

  
 
 

۶۳ 

. اند فضل هللا، و كتاب موسوعة االمام الصادق عليه الّسالم از محمد كاظم قزوينى در چهار جلد آثار ديگر در اين زمينه
  .اند از سنيان ابو زهره و عبد الحليم الجندى، هر كدام يك كتاب تحت عنوان االمام الصادق نوشته

يىل از زندگا امام كاظم عليه الّسالم ترجمه كتاب حياة االمام الكاظم درباره امام كاظم عليه الّسالم دو جلد كتاب تحل
كتاب مسند االمام الكاظم عليه الّسالم از آقاى عطاردى به تفصيل اطالعات . ترين اثر است باقر رشيف قرىش مفصل

  .مربوط به آن امام را از منابع متعدد در سه مجلد فراهم آورده است
عليه الّسالم مهمرتين اثر كتاب الحياة السياسية لالمام الرضا عليه الّسالم از استاد سيد جعفر درباره زندگى امام رضا 

مرتىض عامىل است كه تحت عنوان زندگا سياىس امام رضا عليه الّسالم توسط پرويز اتاب به فارىس در آمده و خالصه 
شده آن تحت عنوان  ارىس در آمده و خالصه فارىسشده آن تحت عنوان زندگى سياىس هشتم امام توسط خليل ف فارىس

مجموعه مقاالت كنگره جها امام رضا عليه الّسالم . زندگى سياىس هشتم امام توسط خليل خليليان ترجمه شده است
، حاوى تازه كتاب االمام الرضا از محمد جواد . ترين پژوهشها درباره آن امام است در سه مجلد فارىس و سه مجلد عر

  .فضل هللا اثر خوب ديگرى است كه در اين زمينه تأليف شده است
درباره زندگى امام جواد عليه الّسالم كتاب مخترص الحياة السياسية لالمام الجواد از استاد سيد جعفر مرتىض منترش 

الّسالم از محمد كاظم االمام الجواد عليه : كتابهاى ديگر در اين زمينه عبارتند از. شده و به فارىس نيز ترجمه شده است
ن محمد، كتاب مسند االمام الجواد از آقاى عطاردى، و  قزوينى، كتاب االمام محمد بن عىل الجواد از عبد الزهراء عث
كتاب وفاة االمام الجواد از عبد الرزاق مقرم كه تحت عنوان زندگا امام جواد توسط پرويز لوالور به فارىس در آمده 

  .است
امام هادى عليه الّسالم كتاب حياة االمام الهادى عليه الّسالم باقر رشيف قرىش تحت نام تحليىل از  در خصوص زندگى

كتاب امام هادى و نهضت علويان از محمد رسول . زندگا امام هادى توسط آقاى محمد رضا عطا به فارىس در آمده
مد رضا سيبويه، كتاب منهاج التحرك عند االمام الهادى كتاب االمام الهادى از مح. دريايى اثر ديگرى در اين زمينه است

  .اند عليه الّسالم، و كتاب دهم خورشيد امامت از آقاى عىل رفيعى آثارى ديگر در اين زمينه
ترين كتا است  در خصوص زندگى امام عسكرى عليه الّسالم كتاب حياة االمام العسكرى از محمد جواد طبىس مفصل

كتاب حياة االمام العسكرى از استاد باقر رشيف قريىش هم تحت عنوان زندگا امام حسن  .كه نوشته شده است
در كتاب مسند االمام العسكرى عليه الّسالم از آقاى عطاردى هم . عسكرى عليه الّسالم به فارىس ترجمه شده است

  .اخبار مربوط به آن امام فراهم آمده است
رى تأليف شده كه فهرست آنها را آقاى عىل اكرب مهدىدرباره زندگى امام مهدى عليه الّسال  پور در  م كتابهاى بيش

  :برخى از اين كتابها عبارتند از. كتابنامه حرضت مهدى عليه الّسالم آورده است
من هو املهدى از . آشنايى با امام زمان عليه الّسالم از سيد محسن ام كه از اعيان الشيعة به فارىس در آمده است

ازى، كتاب منتخب االثر از آية هللا صاىف استا د ابو طالب تجليل تربيزى، كتاب مهدى انقال بزرگ از نارص مكارم ش
، مصلح جها و مهدى موعود از ديدگاه اهل سنت از سيد هادى خرسوشاهى، كتاب آخرين تحول زير نظر  گلپايگا

كتاب آخرين اميد از داود الهامى، و كتاب تاريخ سياىس  محمد مهدى خلخاىل، كتاب نور مهدى از جمعى از نويسندگان،
در . غيبت امام دوازدهم از استاد جاسم حس كه اثرى است با ارزش در تحليل زندگى امامان آخر و مسأله غيبت

  .هم زمينه كتاب تاريخ الغيبة الصغرى نيز ارزشمند و خواند است
  


